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مالمح املشروع الفلسفي لدولوز 

 بدر الدين مصطفي ، جامعة القاهرة . د

دولوز " هحن في الحقيقة أمام لعبة هرد، ألن التفكير يعني رمي قطعة هرد"

دولوز " إلابداع ال يعني التواصل بل املقاومة"

مقدمة 

اٗ ِذًذة ٜذمذ لٙلعٙت دولىص٘هي حعمى بـ  ، "٘لعٙت ال٢ثرة"زمت أـو

بُت"، و"٘لعٙت الخذر"و ىلٞ "٘لعٙت اإلاداًشت"، و"الترنعنذنخالُت الخجٍش ، ٍو

ٚ بـ"نعٞ اإلاخّذد"ِلى نعٝه  مبذُ "و" ُ٘لعٗى الاخخالٗ"، أما هى ُ٘ـى

اٗ إلى ـّىبت جفنُٚ ٘لعٙخه داخل . إلخ... (1)"اإلاٙاهُم وسبما حّىد هزه ألاـو

ب الّذًذ من الخٙعحراث " ٘لعٙت مٙخىخت"إواس واخذ، ٘هى ـاخب  حعخِى

مىو بُلىس  ال٢ٙش .. إو أِما٥ دولىص ِلى اجفا٥ مباؼش بال٣ل"والشري، ًٝى٥ ٍس

ُت الّذًذة . (2)..."والٙن والّلم والجعذ وألاخُاء هزا باإللا٘ت إلى الخٝى٥ اإلاّ٘ش

الٙلعٙت، العُاظت، ِلم )التي ظاهم ٘حها دولىص من خال٥ إنخاظه ال٢ٙشي 

١ل هزا ًجّل من الفّب جفنُٚ ٘لعٙخه، . (...النٙغ، اللٕت، الٙنىو بأنىاِها

ماله ًفٚ آلاو بادًى دولىص في الٙفل الزي . أو ختى جدذًذ اججاه واخذ أِل

 ?Quel Deleuze" أي دولىص؟"ًدمل ِنىاو 
ً
ا وال "ٜابال لـم ٢ًن دولىص بنُىًٍ

ا، لٝذ ٠ـاو ٜىًبا بمٙشده ًُ ا وال جدلُل ا وال هُذظشًٍ ًُ من هزا اإلانىلٞ . (3)"ٌاهشاج

ن دولىص جفنُٚ ٘لعٙخه لمن جُاس مدذد أو مذسظت بُّجها  ال ًم٢ننا "ً٘ش

ن أو ًدعب ِلى جُاس ما (4)"الانخماء إلى مذسظت ذا ً٘ش ، وهى مشله مشل ٘ى١ى ودٍس

ِلى ١ىجهم ٔحر مشجبىحو بهزه الخش٠ت "بّذ الخذازت، إر ًؤ٠ذ هى وظاجاسي 

ذ راجـه ًخّاوٙىو مـْ  أخزوو ِلحها ١ىجها ٔحر مدذدة ومدؽابمت، ول٢جهم في الٜى ٍو

ن بادًى. (5)"مٝاومتها إلاا ٌعمُانه الخىاب اإلاهُمن  (6)وفي نٙغ العُاٛ ً٘ش

ّخبره امخذادا للٙلعٙت الخذًشت، خُض  الخٙعحر ما بّذ البنُىي لٙلعٙت دولىص، َو

مشلما هى الخا٥ مْ ظبِنىصا " الىاخذ"أو " ال٣ل"ظُىشث ِلى ٘لعٙخه ٢٘شة 
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حرهم من ٘الظٙت الخذازت لى النُٝن من رل٤ ًزهب . ولُبندغ وهُجل ٔو ِو

الناٜذ اإلااس٠س ي جحري إًجلخىو إلى أو دولىص هى اإلاٙجش الشبِغ لخُاس ما بّذ 

ت ما بّذ الخذازت  شي أو نِض ال نجذها ُ٘أي م٣او أؼذ "الخذازت في الٙلعٙت، ٍو

ا مما هي ِلُه في ٠خاب  ًٙ  وهى نٙغ ما رهب (7)(ممادا- أودًبدولىص وظاجاسي )ِن

نمم إلى هزا الشأي (8)إلُه إحهاب خعن في ٠خاباجه اإلاخّذدة ِن ما بّذ الخذازت، ٍو

اإلانهج " ِباسة ِن ٠خاب في ألٚ سبىةأًًما ُ٘لب مانج الزي ٌّخبر ٠خاب دولىص 

. (9)"الجذًذ إلاا بّذ الخذازت

حول أسلوب دولوز في الكتابة 

جمحز أظلىب دولىص في ال٢خابت بالفّىبت والخُّٝذ، بدُض ًفّب ِلى ٜاسا 

أي من أِماله إًجاد سابي مخفل، أو مىلُى زابذ، أو مٙاهُم مدذدة، 

ه ال جخٝذم في اججاه مّحو، بل جزهب في ظمُْ الاججاهاث، وفي داخل  ٘نفـى

ْ، وما إو ٌؽّش الٝاسا بأنه ١اد أو  النق جخىلذ اإلاٙاهُم في إًٝاُ مخىاجش ظَش

ًذٟس داللت اإلاٙهىم ختى ًجذ هزا اإلاٙهىم ٜذ جُٙش وحؽّب إلى مٙاهُم ـٕشي 

ت إو دولىص شخفُت : "دولىص والعِنماو٠ما جٝى٥ باسبشا ٠ُنُذي في ٠خابها . مخنِى

 ، ه لىخاث واظّت الخنُى ّاث، ٘خٝذم نفـى مخّذدة ألالىاو وؤلاًٝاِاث والخنَى

جٝذم نٙعها ٠أخذار وخىىه وأسك للمٙاهُم ومالخٍاث وإًٝاِاث وحؽ٢الث، 

إو أ٣٘اسه جخذاخل وجخٙاِل، "وحعخىشد ٜابلت . (10)"إجها أؼبه باإلاعشح أو اإلافنْ

٘خنٙفل وجدؽدذ وجتهؽم وجخماِٚ و٠شحًرا ما جخفادم بّنٚ لذسظت أننا نعجض 

هزه الفّىبت التي جدذزنا ِجها . (11)"ِن بلٓى ـُٕت مدذدة للّمل الىاخذ

٠ُنُذي، والتي ًجمْ ِلحها ١ل من ٠خب ِن دولىص، نابّت من ٘هم دولىص الخاؿ 

ٝت ال٢خابت الٙلعُٙت  .ألظلىب ووٍش

إو ألاظلىب اإلاخّاٗس ِلُه في ال٢خابت الٙلعُٙت هى الزي ًبذأ،في الٕالب، 

بخدذًذ اإلاؽ٣لت مىلُى البدض، زم الخّامل مّها باإلانهج أو ألاظلىب الزي 

 إلى الخفىس الزي هى بمشابت الندُجت
ً
ىال ، ـو ٝت في . ًدبّه ١ل ُ٘لعٗى هزه الىٍش

ت"ال٢خابت ًىلٞ ِلحها دولىص  ٝت الصجٍش نعبت إلى الصجشة اإلا٣ىنت من ظزس " الىٍش

شوُ وأوساٛ وزماس ٝابل الٙشك . وظاٛ ٘و ٘اإلاؽ٣لت جٝابل الجزس في الصجشة، ٍو
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ذ حؽّب ِبر الخدلُل إلى ٜماًاه اإلا٣ىنت  العاٛ، والٙشوُ وألاوساٛ هي الٙشك ٜو

هزه . له، وج٣ىو الشماس هي اإلاٝابل للنخابج التي ٌعخخلفها الُٙلعٗى في الجهاًت

خ الٙلعٙت ٝت اإلاعخٝشة في ال٢خابت الٙلعُٙت ِبر جاٍس ىك هزا . هي الىٍش ِو

ألاظلىب في ال٢خابت ًذِى دولىص إلاا أولٞ ِلُه ال٢خابت 

؟ ومارا حّني ال٢خابت *٘ما اإلاٝفىد بالجزمىس rédactionrhizomatiqueالجزمىسٍت

 .الجزمىسٍت؟

الجزس، ٘ٝذ ١انذ الصجشة هي - إو أو٥ ؼ٣ل لل٢خاب هى ال٢خاب"ًٝى٥ دولىص 

ذ ججلذ  ت للّالم،ٜو ـىسة الّالم، أو باألخشي ١او الجزس هى الفىسة الصجٍش

- إو زنابُت الجزس. (12)"هزه ألاخحرة ٠أ٘مل ما ٣ًىو في ال٢خاب ال٢الظ٣ُي

الصجشة جبذأ باإلاٝذماث وجنخهي بالنخابج، وهى أظلىب نمىُٙي ال٢خابت ًلغي 

ت شوم الىخذة والهٍى أظلىب ال ًشي في الّالم إال الع٣ىو .. الخّذدًت والاخخالٗ ٍو

حروستها، ولزا ٘ئنه ًدخَٙ دابًما باإلانىٞ . والشباث ال ًشي ألاؼُاء في خش٠تها ـو

، بل ًناٜن الىبُّت (13)"٢٘ش لم ًٙهم الخّذد أبًذا"الشنابُٙي ال٢خابت والشرٍت،إنه 

لى ١ل ال٢ٙش الٕشبي من ِلم "والّالم  لٝذ هُمنذ الصجشة ِلى الىاْٜ الٕشبي، ِو

ذ، وأًًما الابعخمىلىظُا والشُىلىظُا  لم الدؽٍش النباث إلى البُىلىظُا ِو

 لهزا البذ أو جأحى ال٢خابت مدعٝت مْ . (14)"والانىىلىظُا والٙلعٙت بشمتها
ً
وبذًال

ٞ اإلانىٞ الشناةي، إنما . الىبُّت التي ًد٢مها مبذأ الفحروسة ٘الىبُّت ال حّمل ٘و

ال٢ٙش ٘ٝي هى الزي ًداو٥ أو ًخلْ ِلى ألاؼُاء ـٙخا الشباث والاظخٝشاس، 

ا"وهزا ٔحر خُٝٝي  ا ودابشًٍ ًُ . (15)" ٘الجزوس جذوس خى٥ نٙعها وجخُٙش ب٢ثرة، ظانب

م من أو  اظم ٌعخخذم في ِالم النباث لُفٚ نُى " الجزمىس "ِلى الٔش

مّحو من النباجاث التي جنمى ِلى العىذ دوو ِمٞ لها داخل التربت؛ إال أو دولىص 

لُفٚ به أظلىًبا في ال٢خابت اظخخذمه في مٍّم " ألٚ سبىة"اظخخذمه في ٠خابه 

مؤلٙاجه، واسجبي بّذ رل٤ بمٙاهُم أخشي ِذًذة وشخها دولىص ِبر مؤلٙاجه 

ىم.. الخالُت ٣٘لها في الجهاًت .. مٙاهُم ١الخّذدًت والترخا٥ والفحروسة والعُمىال٠ٍش

. مٙاهُم حؽتٟر في نٙغ الفٙاث ِلى ندى ما ظجري 
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إو الجزمىس ًنمى ِلى العىذ بؽ٣ل أُ٘ٝٙي مٝابل الصجشة التي جنمى بؽ٣ل 

ن اإلااوسابُاث. سأس ي ٘ش ندؽش ِلى العىذ ٍو إنه . الجزمىس ًخلى من الّمٞ ٍو

 ال rhizome network(16)"ؼب٢ت الجزمىس "أؼبه بالؽب٢ت، لزا ًىلٞ ِلُه دولىص 

ًم٢ن جدذًذ بذاًت أو جهاًت للؽب٢ت، ٣٘ل خلٝت مشجبىت بأخشي؛ لزا ٘أي بذاًت 

إو أًت نٝىت من نٝي الجزمىس، بئم٣اجها "من الىظي .. هي بذاًت من اإلانخفٚ

خّحو ِلحها الُٝام بزل٤ ، والنٝىت هنا في مٝابل (17)"أو جشجبي بباقى النٝاه، ٍو

النٝىت ظزمىسٍت، والخي شجشي، النٝىت منٙفلت ٔحر مخفلت، في خحو . الخي

ل٢ن هزا الانٝىاُ الزي ًمحز الجزمىس ال ٌّنى الٝىُّت، . ٣ًىو الخي مخفل

ٞ بناء خىي نعٝي،  إنما ٌّنى أو ال٢ٙش في أظاظه، و٠زا الىاْٜ أًًما، ال ٌعحر ٘و

ٞ منىٞ الخّذدًاث والخ٣ازش والخماِٚ، . أو بنُت واخذة مدعٝت إنما ٌعحر ٘و

٘خي الهشوب ٌؽ٣ل ظضًءا "هناٟ خىىه لئل٘الث والهشوب دابًما داخل الجزمىس 

لزا ٘الخ٢ٙحر الجزمىسي ال ٌّٗش الشباث والاظخٝشاس، . (18)"ال ًخجضأ من الجزمىس 

الجزمىس هى ـىسة .*٘ٝي ٌّٗش الفحروسة والاسجدا٥ وخىىه الهشوب وؤلا٘الث
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الّالم الزي ال ًد٢مه ٜانىو، وال حعُىش ِلُه ٢٘شة ١لُت ؼمىلُت واخذة، ِالم 

لِعذ هناٟ لٕت مىظىدة في راتها، وال لٕت ١ىنُت، بل "مخّذد اللٕاث واللهجاث

 واللٕاث argots والّامُت patoisاللهجاث اإلادلُت  .. dialectesجنا٘غ اللهجاث 

العلىت . ٘اللٕت واّٜت مخناٌشة باألظاط، وال ًد٢مها بناء مدذد. (19)"الخاـت

٘ٝي جداو٥ الخٙاً ِلى ؼ٣ل لٕىي زابذ في ال٢خابت، والخذًض، وختى في 

لم جفنْ اللٕت "ؤلانفاث؛ واإلاؽ٣لت هي الخمُى والاظدعالم لهزا الؽ٣ل الشابذ 

خٝاد ٘حها وإنما من أظل الخمُى لها خُنما جٙعش اإلاّلمت ِملُت . من أظل الِا

مُّنت لؤلوٙا٥ أو خُنما حّلمهم التر٠ُب، ٘ئجها ال حّىحهم في الخُٝٝت مّلىماث، 

وأ٣٘اًسا " وظحهت"وإنما جمشس لهم حّلُماث وجبلٕهم أوامش وجنخج لهم جلٍٙاث 

. (20)مىابٝت بالمشوسة الذالالث العابذة" صخُدت"

م٣انت هامت في ٠خاباث دولىص سبما بذسظت جٙٛى أي " الجزمىس "ظُدخل مٙهىم 

مٙهىم آخش، إر هى لِغ ٘ٝي مفىلًخا ٢ًشط إلابذأ الخّذدًت والاخخالٗ، بل 

ٝت في الخ٢ٙحر وال٢خابت، بل والىظىد في الّالم أًًما  ًخّلٞ "ظُمشل أظلىب أو وٍش

ت بحو أؼُاء ال مخجانعت، جىىساث ال حّمل ِبر الدؽ٣ل  ألامش بخىىساث ال مخىاٍص

، ولِعذ الصجشة وال الجزمىس اظخّاسة، إجهما (21)"وإنما جٝٙض من خي إلى آخش

ش ِلى : ـىسجاو لل٢ٙش، الصجشة بها ١ل خفابق الاظخٝشاس والشباث إجها جخ٘ى

نٝىت أـل، أو بزسة أو مش٠ض، إجها بنُت ونعٞ من النٝاه واإلاىالْ التي حّمل 

ا، ظزوًسا . ِلى خفش ١ل اإلام٢ناث في خانت واخذة ًُ  ومال
ً
إجها جمل٤ معخٝبال

ا بأ٠مله ًد٢مه الخىىس والنمى في اججاه واخذ والّٝل ؤلانعاني مليء 
ً
خ مت، جاٍس ٜو

ت، شجشة العلىت، شجشة  بالّذًذ من ألاشجاس، شجشة الخُاة، شجشة اإلاّ٘ش

خ ت، لها مش٠ض ونىاة، ودوابش جذوس خىلها . الخاٍس إجها مدىس "والعلىت نٙعها شجٍش

، لزا ٘هي حععى، ما (22)"الذوساو اإلانٍم لؤلؼُاء والزي ٣ًىو ِلى ؼ٣ل دابشة

ٝت في الخُاة  أم٢جها، ألو جداَ٘ ِلى اظخٝشاس هزا الىلْ وهزه الىٍش

لُنا أال نشٞ ٘حها وال في "والخ٢ٙحر،من هنا ٌّلن دولىص  لٝذ ظئمنا من ألاشجاس ِو

ومّلىم أو ١ل الشٝا٘ت الخذًشت جخأظغ . الجزوس والجزًشاث، ألننا ِانِنا ٠شحًرا

اث ا مجها، بذًءا بالبُىلىظُا وانتهاء باللٍٕى
ً
. (23)"انىالٜ
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أو حهض "إو الجزمىس أو الّؽب الزي ًنمى بحو ألاشجاس وخىلها هى الٝادس ِلى 

، إنه نمىرط مخّذد اإلاشا٠ض والنٝاه، (24)"دِابم الصجشة الخذًشت للّلم الٕشبى

لزا ٘ئو الجزمىس ٣ًىو . خىىه الالخٝاء ُ٘ه هي نٙعها خىىه الهشوب وؤلا٘الث

نمى من خاللها  ٞ الدؽ٣ل الىساسي اإلاعبٞ "دابًما بحو ألاؼُاء، ٍو جخىىس ألاشجاس ٘و

ت اإلاخجذدة ٞ الخنٍُماث البنٍُى ولِغ هزا خا٥ الّؽب أو الجزمىس، إنه . أو ٘و

. ، إنه ًمؤل الٙشأاث والٙجىاث بحو ألاؼُاء(25)"ًنمى بِنأواظي ألاؼُاء ألاخشي 

، "الىظي"ولِغ اإلاهم هنا جدذًذ نٝاه بذاًت أو جهاًت إر أو اإلاهم دابًما هى 

ٞ ما أو وظي ش ئ ما، نِّؾ دابًما بحو اإلااض ي والخالش،  ٘ندن دابًما وظي وٍش

ال جىظذ بذاًت مدذدة نبذأ مجها ألو ١ل بذاًت حعبٝها . الخالش واإلاعخٝبل

هزا ما "بذاًاث، ٠ما ال وظىد لجهاًت خالفت، ٣٘ل جهاًت هي بذاًت ظذًذة لص ئ ما 

 منز 
ً
ا وؼامال ًّ ًجّل من اإلام٢ن دابًما أو ًٝا٥ إلاؤلٚ ما إو ِمله ألاو٥ ١او ظام

ٚ، بال٢ّغ، ِن الخجذد والخدى٥  . (26)"البذاًت، أو إنه ال ًخٜى

ِنذ دولىص بمٙاهُم أخشي ِذًذة ١الفحروسة " الجزمىس "ًشجبي مٙهىم 

٠ما ًشجبي أًًما بمؽشوِه الٙلعٙي الزي . والاسجدا٥، الخىوحو وإِادة الخىوحو

٠ما أنه خالش ". للخدلُل النٙس ي"،   ونٝذه "ٜلب ألا٘الوىنُت"ًىلٞ ِلُه 

الٜاتها . باظخمشاس في سرٍخه للٙن والاظخىُٝا وسبما ظدخضح هزه اإلاٙاهُم ِو

ٔحر أو هزا اإلاٙهىم أًًما . اإلادؽاب٢ت ِنذما نخٝذم خىىاث أخشي في الخدلُل

ًشجبي باألظلىب الزي اجبّه دولىص في ٠خاباجه؛ ٘ما إو نبذأ بالٝشاءة في ِمل من 

ْ من ٢٘شة ألخشي ومن  أِماله ختى نؽّش بالدؽدذ والاسجباٟ، والانخٝا٥ العَش

. مٙهىم إلى آخش

ٞ النمىرط الخىي اإلادعلعل اإلاخّاٗس ِلُه،  ال حّمل ال٢خابت الذولىصٍت ٘و

ٞ نمىرط الؽب٢ت مخّذدة اإلاشا٠ض ال٢خاب ٠فىسة ظزمىسٍت، لذ . إنما ٘و

ت في ال٢خابت  من . الفىسة الصجٍش
ً
حروسة بذال مماسظت ال٢خابت ٠خّذدًت ـو

، ٠خابت . مماسظتها ٠بنُت مٕلٝت
ً
ا، وال ان٣ّاًظا وجأمال ًّ ًذا، وال جدب ٠خابت لِعذ ـس

ًٝى٥ دولىص ِن ججشبت ال٢خابت اإلاؽتر٠ت مْ . جدخٙي باالنبشاٛ والاٜخباط والخُانت

ذ ٘ل٢ُغ وأسظى أو ٣ًىو ٜذ ٜام إصاةي بالص يء "٘ل٢ُغ ظاجاسي  لٝذ ظٜش

إننا ن٢خب دابًما مْ أخذ ما ال نعمُه " "بحو"و" مْ"٘ال٢خابت دابًما جخم . (27)"راجه
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ال٢خابت ِنذ دولىص . (28)"ختى ِنذما نّخٝذ أنه ال ٌؽاس٠نا شخق آخش في ال٢خابت

آلت خشب مىظهت لذ ١ل أؼ٣ا٥ العلىت، ل٢جها آلت ٔحر .. هي آلت منخجت للمّنى

منٙخدت ِلى الخاسط، جدُل إلُه، . (29)"إجها ِباسة ِن خلٝاث مٙخىخت"نعُٝت 

دُل إلحها   وهى ًشجبي (30)"إو ال٢خاب ال ًىظذ إال في الخاسط وبىاظىخه"ٍو

٘ال٢خاب لِغ ـىسة للّالم ٠ما جشسخ في "بتر٠ُباث وخىىه أخشي ِذًذة 

خٝاد إنه ٌؽ٣ل ظزمىًسا مْ الّالم، بدُض ًىظذ جىىس ال مخىاٍص بُجهما، . الِا

٘ال٢خاب ًممن جشخا٥ الّالم، ل٢ن هزا ألاخحر ٌُّذ جىوحو ال٢خاب الزي ًشخل 

إو الّالم لِعذ له ـىسة زابخت جداو٥ أو . (31)"بذوسه وبزاجه داخل الّالم

جدا٠حها ال٢خابت، لزا ٘اإلاىلىب هى سظم خاسوت للّالم ِبر ال٢خابت، ال مداولت 

. نسخه ومدا١اجه

ٌّذ نمىرظا جىبُُٝا Mille Plateaux"ألٚ سبىة" ولّل ٠خاب دولىص وظاجاسي 

ولّل ِنىاو ال٢خاب في خذ راجه ًبذو . ألظلىب ال٢خابت الزي ًدذزنا ِجها دولىص 

 Gregoryمىخُا،٘مٙشدة سبىة اظخّاسها دولىص وظاجاسي من ظٍشجىسي باجحزوو 

Bateson ندى إ٣ًىلىظُا الشوح"والتي اظخخذمها في ٠خابه"Vers une écologie de 

l'esprit منىٝت صاخشة بالىاٜت ومخىهجت، جخٙادي ١ل جىظه ندى " و١او ٌّنى بها

إو الشبىة جىظذ دوًما في الىظي، ٘ال بذاًت . (32)"نٝىت مشجّٙت أو ندى جهاًت خاسظُت

، ١ل سبىة منٙفلت ِن "ألٚ سبىة وسبىة"و١لمت ألٚ جُٙذ الخّذدًت إجها . لها وال جهاًت

نٝاه للخالقي، هي نٙعها خىىه .. ألاخشي، ل٢ن هناٟ خىىه وإؼاساث لىبُت

للهشوب، إو الشبىة لِعذ اظخّاسة، ٘األمش ًخّلٞ بمناوٞ حٕحر مخىاـل أو بما ٌؽبه 

هزا من .(33)ألابشاط التي ًشاٜب ١ل مجها أو ٌعخىلْ منىٝت ما، وجدباد٥ ؤلاؼاساث

خُض ِنىاو اإلاؤلٚ، أما ال٢خاب نٙعه ٘لم ًأث ِلى ؼ٣ل ٘فى٥ معلعلت 

ش ِلى نٝاه رسوجه وجهاًخه، ٘ما الزي ًدذر " ٘ال٢خاب اإلا٣ىو من ٘فى٥، ًخ٘ى

باإلاٝابل، بالنعبت ل٢خاب مؤلٚ من سبىاث جخىاـل ُ٘ما بُجها ِبر ؼٝٛى 

ت لزا ٘لِغ لل٢خاب بنُت أو مىلُى مدذد، إنه ملئ بالٙجىاث، وخىىه . (34)"مجهٍش

ا"الهشوب   دابشًٍ
ً
، ومن هزا اإلانىلٞ ٘ئو من "لٝذ ٜعمناه إلى سبىاث وأِىُناه ؼ٢ال

ه الزي ا٘خخذ به دولىص ٠خابه  اإلام٢ن ٜشاءة ١ل سبىة بفىسة منٙفلت وهزا هى الخنٍى

ال ًخألٚ ال٢خاب من ٘فى٥ إنما سبىاث، وظنداو٥ ُ٘ما بّذ جىلُذ إلاارا "
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ا مدذًدا
ً
خ ٝت وإلاارا أِىُنا ١ل سبىة جاٍس وإلىدذ ما ًم٢ن . *اظخخذمنا هزه الىٍش

ٜشاءة ١ل سبىة من هزه الشبىاث ِلى خذة، وبؽ٣ل معخٝل، باظخصناء الخاجمت التي 

ال٢خابت "لٝذ أساد دولىص من ٠خابه هزا مماسظت . (35)"ًنبغى ٜشاءتها في الجهاًت

وهي ٠خابه جٝىْ الفلت بالخىاب الٙلعٙي الخٝلُذي، ٠خابت جٝٚ لذ " الجزمىسٍت

خ اإلاخىاجش  ٣٘ل سبىة جمشل لخٍت صمنُت ٔحر مشجبىت بالتي حعبٝها أو "٢٘شة الخاٍس

ُت "جلخٝها ل بحو خٝى٥ مّ٘ش ذ نٙعه تهذٗ إلى خلٞ همضاث ـو ، ل٢جها في الٜى

 .منّضلت ِن بّمها

 

ه٢زا جفىس دولىص أظلىب ال٢خابت ووٌُٙتها، وهى أظلىب وبٝه دولىص 

والبذ أو نمخل٤ " باإلإامشة"في مٍّم مؤلٙاجه، لزا ٘ئو ٜشاءة هزه اإلاؤلٙاث أؼبه 

، ولهزا العبب أًًما ال حّذ ٜشاءة (36)اظتراجُجُاث للٝشاءة وندن نخّامل مّها 

ُٚ ظُمعىو " أِمٞ دساما"، إجها (37)"باإلاهمت العهلت"دولىص  ، بل (38)بدعب جـى

إو البّن ًجّل من هزه الفّىبت ظبًبا لّذم اندؽاس ٘لعٙخه بالٝذس ال٣افي 

حو ل٢ن ِلى أي خا٥ حّذدث اإلاذاخل لٝشاءة . (39)مٝاسنت بباقى أٜشانه ما بّذ البنٍُى

 ًٝشرها في ظُاٛ الانٝالب ما بّذ M. Hardt(40)٘مِؽا٥ هاسد: ٘لعٙت دولىص 
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ا أو  ًّ ٙها ظم البنُىي ِلى الٙلعٙت الهُجلُت؛ وهى ًنٍش إلى ٘لعٙت دولىص بـى

ت ظبِنىصا، وهى ًشي أو  ا بحو أنىىلىظُا بشظعىو وأخالٛ نُدؽه وحّبحًر ًٝ ُ ج٘ى

٘لعٙت دولىص إظمالُت الىابْ، وأنه لم ٌٕحر من أسابه واججاهاجه منز أو٥ أِماله 

الث التي جزهب - أما الاو بادًى ـذًٞ دولىص ٘حري . ختى آخشها ا ل٣ل الخأٍو
ً
خال٘

بت، إو خُٝٝت ٘لعٙخه ج٢من في  إلى اِخباس ٘لعٙت دولىص ٘لعٙت للخّذد والٔش

، survenance de l'un" بضوٓ الىاخذ"١ىجها جخدٟش ندى هذٗ واخذ ًىلٞ ِلُه 

دفش بادًى هزا l'un- tout" ال٣ل-  الىاخذ"وهى ما أولٞ ِلُه دولىص نٙعه  ،ٍو

٘اإلاعألت ألاظاط في ٘لعٙت "ِنذ دولىص، في الىظىد واإلاّنى " ال٣ل-  الىاخذ"

ش اإلاخّذد بل في إخماُ ال٢ٙش في مٙهىم مخّذد  دولىص ال جخمشل بالخأ٠ُذ في جدٍش

ؤ٠ذ بادًى أو ٘لعٙت دولىص في مجملها جذوس خى٥ مدىس واخذ هى . (41)"للىاخذ ٍو

ٝا الىاخذ" ٙه الخذر الىخُذ "métaphysique de l'une" مُخا٘حًز الىظىد بـى

 Taylorفي نٙغ العُاٛ أًًما ًشي جاًلىس هامحر ".الزي جخم ُ٘ه ١ل ألاخذار

Hammer أو اإلاؽشوُ الٙلعٙي لذولىص هى اظخمشاس للمؽشوُ الانىىلىجي 

ىالحي ل٣ل مجهما، وهى ٌعدنذ إلى بّن  م اخخالٗ النعٞ الـا لهُذظش ٔس

أو "مشل " منىٞ اإلاّنى"و" الاخخالٗ والخ٢شاس"مٝىالث دولىص التي وسدث في ٠خابُه 

 إلى هُذظش Parmenidesمن باسمُنذط "و" جخىخذ باالنىىلىظُا/الٙلعٙت جلخدم

Heideggerنذاء واخذ .. مدُي واخذ ل٣ل الٝىشاث..  هى ـىث واخذ ًتردد

أو اإلاؽشوُ R. Bogue(43)ل٢ن ِلى النُٝن من رل٤ ًشي سونالذ بىط. (42)"للىظىد

، أي (est)مدل الشابىت  (et)الٙلعٙي لذولىص ٜابم ِلى إخال٥ خٗش الّىٚ 

ت للخذر اإلاٙشد ِلى  شي أو ٘لعٙت دولىص حّىي ألاولٍى ت، ٍو الخّذدًت مدل الهٍى

ٝي مجشد لِعذ  الىظىد بمّناه الّام، وبالخالي ٘االنىىلىظُا ٠خىاب مُخا٘حًز

مىشوخت في ٘لعٙت دولىص، ٠ما أو دولىص لم ًذعي أو الىظىد ظابٞ ِلى 

ت٠ما رهب إلى رل٤ محرلىبىنتي وهُذظش، ٘ٙلعٙخه في ألاظاط جٝٚ أمام  اإلاّ٘ش

". اإلااوسابُاث"و" اإلااٜبلُاث"١ل 

٘هى ًٝشأ " نعٞ اإلاخّذد"إلى نٙغ هزا الشأي أًًما ًنمم ُ٘لب مانج في ٠خابه 

وهى ظُدخبْ هزا اإلاٙهىم في ٠خاباث دولىص " الخّذدًت"دولىص من خال٥ مٙهىم 

٢ٙ٘شة الاخخالٗ هي ". العِنما"وختى ٠خابُه ِن " الاخخالٗ والخ٢شاس"بذًءا من 
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العالح الزي ٌؽهشه دولىص في وظه ١ل الٙلعٙاث الؽمىلُت التي ال م٣او ٘حها إال 

ت والىخذة ُٚ مانج- إو دولىص . إلانىٞ الهٍى ال ٌّخمذ ِلى "ُ٘لعٗى - خعب جـى

ت ًدذد مجها وظهخه ا من نٝىت مش٠ٍض
ً
وهى أًًما ال . مبادا، وال ًخدٟش انىالٜ

ذ من جأصم . ٌععى إلى إًجاد سابي ًفل ألاؼُاء بّمها ببّن إنما هى ًٍض

ا ما بّذ خذاسي . (44)"اخخال٘ها
ً
ٙه ُ٘لع٘ى ِلى أي خا٥ ًٝشأ مانج دولىص بـى

ًؤظغ لٝانىو الخذر بمّناه الٙلعُٙٙي مىاظهت اإلابادا الٙلعُٙت ال٢الظ٢ُُت 

ٝا الخُٝٝت والخمشل  Claire(45)أما ١لحر ١ىلُبروٟ. اإلاؤظعت ِلى مُخا٘حًز

Colebrookت من اإلاٙاهُم وهي -  ٘خٝذم مٝاسبتها لٙلعٙت دولىص من خال٥ مجمِى

ٝت ألاظذي في سأَي آلت - ِلى ندى ما ظجري - ٘لما ١انذ الٙلعٙت ِنذ دولىص . الىٍش

ُٙت الٙلعٙت وهي إنخاط - منخجت للمٙاهُم، وإلاا ١او دولىص ٜذ ماسط ما أسجأه ٌو

اإلاٙاهُم، ٘ئو اإلاذخل اإلاناظب لٙهم ٘لعٙخه هي اإلاٙاهُم التي وشخها ونادي 

ت من . بها،مْ مداولت ال٢ؽٚ ِن الّالٜاث بُجها من هنا جدذد ١لحر مجمِى

الخُتري أجها حؽ٣ل منٍىمت خالشة وبٝىة في ١ل مؤلٙاث دولىص، ومن - اإلاٙاهُم

بت، العُمىال٠شا، "هزه اإلاٙاهُم  بُت اإلاخّالُت، الٔش الفحروسة، والالأٜلمت، الخجٍش

وهناٟ أًًما ٜشاءاث أخشي ِذًذة لٙلعٙت ". إلخ... آلالت، ؤلادساٟ الخس ى، الضمن

ٙها  ٙها (46)"ٜلًبا لؤل٘الوىنُت"دولىص،٘جُمغ بشوظى ًٝشأها بـى ، وآدم ١ىبحر بـى

ٙها (4)"٘لعٙت للجعذ" . إلخ.. (5)"٘لعٙت خُاة"، وظىو ساظماو بـى

مراحل ثالث في املشروع الدولوزي 

ا  ًٝ ًم٢ننا باإللا٘ت إلى هزه اإلاٝاسباث أًًما أو ندناو٥ ٘لعٙت دولىص ٘و

ا الهخماماجه في ١ل مشخلت، ٘ذولىص ًٙٛش بحو زالر  ًٝ خي، وو٘ لخىىسها الخاٍس

خ الٙلعٙت"ألاولى هي مشخلت : مشاخل مشث بها ٘لعٙخه ، ٘ٝذ بذأ دولىص "جاٍس

خ الٙلعٙت، ٢٘خب مؤلٙاث ِن هُىم ونُدؽه  إنخاظه ال٢ٙشي بال٢خابت ِن جاٍس

و١اني وبشظعىو وظبِنىصا، زم بّذ رل٤ ٠خب ِن ٘ى١ى، ولُبندغ، وجىفي ٜبل 

خ الٙلعٙت ". ماس٠غ"أو ٢ًمل ٠خابه ِن  إرو ًم٢ن الٝى٥ إو ال٢خابت ِن جاٍس

ٌلذ مالصمت لذولىص من البذاًت وختى الجهاًت، مشخلت جخللتها باقى اإلاشاخل ألاخشي 

خ الٙلعٙت خحو ١او ال ًضا٥ ًٙشك نٙعه" لم أ٠ن أمخل٤ وظابل . بذأث إرو بخاٍس

أي الشنابُاث ..لم أ٠ن اخخمل د٣ًاسث. الخخلق منه ١ى أِمل لخعابي الخاؿ
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ٝت التي ٌّمل بها العلب..وال٣ىظُخى، وال هُجل ه٢زا ٠نذ . أي الشالىر والىٍش

ا  ًُ خ الٙلعٙت ول٢جهم ًنٙلخىو منه ظضب أخب ٠خاًبا ًبذو أجهم ٌؽ٣لىو ظضء من جاٍس

ا ًُ ٝت الخٝلُذًت اإلاخبّت . (1)"أو ١ل لم ًماسط دولىص في ٠خاباجه ِن الٙالظٙت الىٍش

خ الٙلعٙي، بل خاو٥ إِادة جُّٙل اإلاٙاهُم التي ٜذمها هؤالء إِادة إنخاط .. للخأٍس

جىابم سوح الّفش، لزا ٘ئو الُٙلعٗى مْ دولىص ًخشط في ؼ٣ل لم نألٙه من 

خ الٙلعٙت إِادة ما ًٝىله ُ٘لعٗى ما، بل ٜى٥ ما ًممشه "ٜبل  ال ًنبغي لخاٍس

خ . (2)"بالمشوسة، أي ماال ًٝىله وهى مازل مْ رل٤ ُ٘ما ًٝىله ؽبه دولىص جاٍس َو

نُت اإلاشجدلت من مىون آلخش ومن صماو لضماو، وبٙن  الٙلعٙت باإلنؽىدة أو ألٔا

ه في الشظم  ٘الُٙلعٗى ِنذ . (3)"إنه بىسجشحهاث رهنُت مٙهىمُت"سظم البىسجٍش

ذ أو ًشظمه الُٙلعٗى هى اإلاٙهىم، ٘الٙلعٙت (4)"٘ناو أًًما"دولىص  ، ل٢ن ما ًٍش

هي ٘ن إبذاُ وابخ٣اس اإلاٙاهُم، والُٙلعٗى ٢ًدعب أهمُخه من خال٥ ما ًبخ٢شه 

جٝاط ٜىة ٘لعٙت ما باإلاٙاهُم التي جخلٝها أو ججذد مّناها والتي "من مٙاهُم 

خٙٞ أو ٌعخذعي الضمن هزه اإلاٙاهُم . (5)"جٙشك ٘هًما ظذًًذا لؤلؼُاء وألاّ٘ا٥ ٍو

وأو ج٣ىو مدملت بمّنى ظماعي مىابٞ إلاٝخمُاث ِفش ما، وأو ٢ًدؽٙها أو 

ذ واخذ اللىو "إو ١ل ُ٘لعٗى له . (47)"ًخلٝها أو ٌُّذ خلٝها ِذة مؤلٙحو في ٜو

الخاؿ به، ٠ما الشظام الزي ًخمحز La couleur philosophiqueالٙلعٙي

بخىىوه وألىانه، هزا اللىو ٢ًدعبه من خال٥ ابخ٣اسه أو إِادة إنخاظه 

. للمٙاهُم

ا من اإلاؽشوُ الٙلعٙي  ًُ خ الٙلعٙت ظضًءا أظاظ ١او الاهخمام إرو بخاٍس

وإِادة إنخاط وا٠دؽاٗ اإلاٙاهُم؛ ومن زم جُّٙلها .. لذولىص، إِادة ٜشاءجه

بّذ "أِٝبذ هزه اإلاشخلت، مشخلت أخشي ًٝى٥ ِجها دولىص . وإ٠عابها مّاو ظذًذة

ذ ٠خًبا ١انذ أ٠ثر بلىسة ل٢ٙشي  ْٙ أو ظذدث دًىني، وبشأني نُدؽه وظبِنىصا؛ أل

ًدذد دولىص بذاًت هزه اإلاشخلت بلٝابه باإلادلل النٙس ي ٘ل٢ُغ . (48)"الخاؿ

إو ولْ ٘لعٙت مُّنت ١او بالنعبت لي مشخلت زانُت لم ٢ًن لها أو جبذأ "ظاجاسي 

والىاْٜ أو ججشبت ال٢خابت اإلاؽتر٠ت لذولىص . (49)"وجبلٖ أمًشا ٜي دوو ظاجاسي 

ذة إلى خذ ٠بحر، ولِغ هزا بعبب ظذتها، ٘ٝذ ظبٝتها ججاسب  ٣انذ ٍ٘ش وظاجاٍس

ن، إنما ألجها ١انذ مىلْ اهخمام وجدلُل من ٜبل دولىص  ِذًذة إلاؤلٙحو آخٍش
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ن أًًما(50)نٙعه شظْ اهخمام دولىص بهزه الخجشبت إلى أجها . (51)، ومن ٜبل آخٍش ٍو

١انذ نمىرظاجىبُُٝا ًخجلى ُ٘ه بّن من أهم مٙاهُمه ١الفحروسة وخىىه 

لم نخّاوو ٠صخفحو بل ٠نا مشل ظذولحو انمما إلى . "ؤلا٘الث واإلإادسة اإلاىونُت

ا هى ٠النا
ً
 زالش

ً
ٝى٥ في خىاساث .(52)"بّمهما ل٣ُىّنا ظذوال إو ١ل خ٣اًاث "ٍو

الفحروساث هزه والٝشاناث اإلاخالٙت للىبُّت والخىىس الالمخىاصي والاصدواظُت 

ت ألا٣٘اس هي ألامىس التي خفلذ ِلحها مْ ظاجاسي  ت وظٜش . (53)"اللٍٕى

: ٠خب ظُل دولىص باالؼتراٟ مْ ظاجاسي أسبْ مؤلٙاث نالذ ؼهشة واظّت

 ـذس 1977وفي الّام ". ما الٙلعٙت"و" ١ا٣٘ا"و (ظضآو)الشأظمالُت والؽحزو٘شنُا 

، ٠ما ParnetClaire باالؼتراٟ مْ ١لحرباسنُهDialoguesلذولىص ٠خاب خىاساث 

" الاخخالٗ والخ٢شاس"ًم٢ن أو نمُٚ لهزه اإلاشخلت ٠خابحو من اإلاشخلت العابٝت 

ما٥ الخالفت لذولىص 1969" منىٞ اإلاّنى"و1968 .  وهما من ألِا

م٢ن الٝى٥ إو الاهخمام الشبِغ لجُل دولىص في اإلاشخلت الشانُت ١او   ٍو

. منفبا خى٥ نٝن الخدلُل النٙس ي وال٢ؽٚ ِن اسجباوه بالشأظمالُت اإلاّاـشة

والىاْٜ أو هزا الاهخمام ظٗى جٍهش آزاسه في مؤلٙاجه الخالُت، وظ٣ُىو له 

. ان٣ّاظاجه ِلى جفىس دولىص إلااهُت الٙن ووٌُٙخه

ِنذما ٌهش ٠خاب  (1981)بذأث اإلاشخلت الشالشت مْ بذاًت الشمانِناث 

زم إنه ١انذ هناٟ مشخلت زالشت جخّلٞ " "اظخىُٝا ؤلاخعاط: ٘شنعِغ ب٣ُىو "

ل٢ن ما ٠خبخه في هزه اإلاشخلت . بالنعبت لى بالشظم والعِنما، بالفىس في الىاْٜ

بّذ ٠خابه ِن ب٣ُىو أـذس دولىص ٠خابه ألاو٥ . (54)"ًٍل ٘لعُٙا في اإلاٝام ألاو٥ 

ٌهش الجضء الشانى جدذ  (1985)، وفي (1983)" الخش٠ت- الفىسة"ِن العِنما 

" لُبندغ والباسوٟ: الىُت"ٌهش ٠خابه  (1985)، وفي ِام "الضمن- الفىسة"ِنىاو 

وهى ٠خاب ِلى ِالٜت بالفىسة أًًما، ألنه مداولت ال٠دؽاٗ مٙهىم الىُتفي 

إو الباسوٟ هى الزي ًذْ٘ "الٙن ِمىًما، وبخاـت الٙن الدؽ٢ُلي الباسو١ي 

٣ى، وفي ندىجاث بشنُني . (55)"الىُت إلى الالجهاةى ونؽاهذ رل٤ في لىخاث ظٍش

خ الٙلعٙت من ظذًذ في ٠خاب دولىص ِن ٘ى١ى  ت "زمت ِىدة إلى جاٍس اإلاّ٘ش

اة ٘ى١ى 1986" والعلىت ، وهى ٠خاب ١او دولىص ًنىي جألُٙه مْ ٘ى١ى، ل٢ن ٘و
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ا في "١او دولىص ًجذ في ٘ى١ى .  خالذ دوو رل1984٤اإلاب٢شة في  ًِ ا مبذ
ً
ُ٘لع٘ى

ُٙت الٙلعٙت "، وهى أًما ُ٘لعٗى الخّذدًت"مجا٥ ألاظلىب ١او ٘ى١ى ًؤدي ٌو

٘ال٢ٙش لذًه ِباسة ِن ِملُت ٔىؿ جخشط دابًما ؼًِئا ما إلى .. ٠ما خذدها نُدؽه

ن .. إنه ٢٘ش ًنص ئ الىُاث زم ٘جأة ًمخذ ١اللىلب. النىس  إو أمشا٥ ٘ى١ى من اإلا٢ٍٙش

. (56)"ٌّملىو ِن وٍشٞ ألاصماث والشظاث، إو لذحهم ؼًِئا ما ًدذر الاسججاط

ى١ى هي ظذ وزُٝت، وباِتراٗ دولىص  والىاْٜ أو الّالٜت بحو ٘لعٙت دولىص ٘و

ت ظًذا"نٙعه  لهزا العبب ٘ئو الٝاسا إلاا ٠خبه دولىص ِن . (57)"٘اخخال٘احى زانٍى

٘ى١ى ال ٌعخىُْ في مىاْٜ ٠شحرة جدذًذ من الزي ًخ٣لم وساء النق هل هى دولىص 

ذ ظبٞ آلالو بادًى أو وشح هزه ؤلاؼ٣الُت في ٠خابه ِن دولىص . أم ٘ى١ى خُض . ٜو

. (58)ًخ٣لم ِما ًذِىه ِذم الٝذسة ِلى جدذًذ من ًخ٣لم

ت من الخّلُٝاث ِلى " مداوساث" نؽش دولىص ٠خابه 1990وفي ِام  وهى مجمِى

٠خاباجه العابٝت ١الشأظمالُت والؽحزو٘شونُا و٠خابُه ِن العِنما و٠خابه ِن 

إصالت بّن اللبغ وظىء . ٘ى١ى، و١او هذٗ ظُل دولىص من ٠خابه مداوساث

ا أو الشأظمالُت والؽحزو٘حرونُا  ـً الٙهم الزي لخٞ ببّن مؤلٙاجه، خفى

نًٍشا - اظخٝبل بانخٝاداث خادة من البّن، ٠ما أو ٠خابُه ِن العِنما

ْ لهما- لفّىبتهما  ًنؽش دولىص آخش 1991وفي . لم ًدٝٝا الاندؽاس الزي ١او ًخٜى

وهى ٠خاب ًمْ ُ٘ه دولىص " ما الٙلعٙت"مؤلٙاجه اإلاؽتر٠ت مْ ُ٘ل٢غ ظاجاسي 

أخحًرا ًنؽش . وظاجاسي خالـت أ٣٘اسهما، أو هى جخمت إلاجمل أِمالهما اإلاؽتر٠ت

نٝذي "آخش أِماله التي خملذ ِنىاو " 1993"دولىص بمٙشده في 

ُادي اث Critique et Clinique"ِو ت من اإلاٝاالث التي ٠خبها في أٜو ، وهى مجمِى

اث مخخلٙت ن مىلِى ت،ِو غ "في ألادب ٢ًخب ِن :مخٜٙش بشوظذ، ماظىػ، لَى

وفي العِنما " نُدؽه، ١اني، هُذظش، ظُبنىصا"، وفي الٙلعٙت "١اسو٥، لىسانغ

ٚ . إلخ"... الُٙلم الاًشلنذي" بخه في الخٜى وفي نٙغ ال٢خاب ًٙصح دولىص ِن ٔس

بت في ال٢خابت، بّذ ٠خابى ِن ماس٠غ أٌن أننى "ِن ال٢خابت  ٘ٝذث الُىم الٔش

ٚ ِن ال٢خابت وأجٙٓش للشظم ٢مل ٠خابه ِن (59)"ظأجٜى ًُ ، ولم ًخذ لذولىص أو 

. ماس٠غ، ولم ًٝذس لنا أو نشي دولىص الشظام؛ إر ١انذ ؼهىة اإلاىث أٜىي 
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 :الفلسفة إبداع للمفاهيم

أو جهاًتها، أو " مىث الٙلعٙت"لم ٢ًن ظُل دولىص من الٙالظٙت الزًن نادوا بـ

ختى من الزًن ٘ٝذوا الشٝت في أهمُتها وظذواها اظدنادا للخٝذم الزي خذر في 

ُت ألاخشي وجخلٚ الٙلعٙت ِن الش٠ب، ًٝى٥ دولىص في ما  الخٝى٥ اإلاّ٘ش

ٝا أو بخجاوص "الٙلعٙت  لم ٢ًن لذًنا ِلى أي خا٥، مؽ٣لت جخّلٞ بمىث اإلاُخا٘حًز

هل نعخمش آلاو في الخذًض ِن . الٙلعٙت، ٘خل٤ ألا٣٘اس هشاءاث ال ظذوي مجها

إ٘الط اإلازاهب وألانعاٛ، بِنما ١ل ما خذر أو مٙهىم النعٞ هى الزي 

ُٙتها أو ماهُتها . (60)"حٕحر ١انذ زٝت دولىص في الٙلعٙت معخمذة من جفىسه لٌى

الُٙلعٗى ـذًٞ "و" الٙلعٙت آلت منخجت للمٙاهُم. "التي ال ًلخٞ بها الخٝادم

والىاْٜ أو ُٜمت هزا . ، هزا هى الخدذًذ الذولىصي إلااهُت الٙلعٙت"اإلاٙهىم

ذ  الخدذًذ في خذ راجه، بفٗش النٍش ِن مممىنه، ج٢من في أنه ظاء في الٜى

ىب ُ٘ه"الزي باث ًنٍش ُ٘ه إلى الٙلعٙت ِلى أنه  أو " مُذاو من البدض ٔحر مٔش

ُت ألاخشي "الذِىة إلى  أـبدذ ". جدلل الٙلعٙت وجماهحها مْ بّن الخٝى٥ اإلاّ٘ش

 ، الٙلعٙت آلاو جبدض ِن مأوي بّذ أو ١انذ هي اإلاأوي للّذًذ من اإلاّاٗس

والىاْٜ أو ألامش ال ٌعخذعي الخعشة وألالم بٝذس ما ًخىلب إِادة الدعار٥ ِن 

ذ الشاهن ن دوسها ووٌُٙتها التي جمىلْ بها في الٜى ولئو . ماهُت الٙلعٙت، ِو

خ الٙلعٙت ًدٙل بالّذًذ من الٙالظٙت الزًن ١انىا دابمي الدعار٥ ِن  ١او جاٍس

ماهُتها؛ ٘ئو هزا ٌّني أنه ظؤا٥ أصمت، ٠ما أنه ظؤا٥ مخجذد، جخخلٚ مداوالث 

شو٘ه ٝا إلاٝخمُاث ١ل ِفش ٌو . ؤلاظابت ِلُه ٘و

ٝا لذولىص –لِغ الُٙلعٗى رل٤ الؽُخ الخ٢ُم الٝادم من الُىناو الزي - ٘و

ت وألاؼ٣ا٥ الخُالُت والزي ًذعي امخالٟ  ٌّبر ِن أ٣٘اسه بالشمىص والفىس الؽٍّش

الخُٝٝت والاجداد باإلاىلٞ، بل الُٙلعٗى هى رل٤ الّاؼٞ اإلادب للخ٢مت 

وهزه الفذاٜت ال جخلىا . واإلاٙهىم، وبمّنى أدٛ هى ـذًٞ الخ٢مت، والشأب ٘حها

ذ ِبر أ٘الوىو من ٜبل ِن هزا اإلاّنى ِنذما ٜا٥  إرا "من أنذاد ومنا٘عحو، ٜو

٘ٝذ ًىمذ ..١او ١ل مىاون ًىمذ إلى ش يء ما، ٘ئنه ًىاظه بالمشوسة منا٘عحو

انْ الخؽب  النجاس إلى الخؽب، ل٢نه ًفىذم بداسط الٕابت والخىاب ـو

و٠زل٤ الخا٥ أًما مْ ". أنا ـذًٞ الخؽب..أنا: الزًن ًٝى٥ ١ل واخذ مجهم
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، إر ظنلخٝي بال٢شحر من اإلاذِحو الزي ًٝى٥ ١ل مجهم  إو الُٙلعٗى "الُٙلعٗى

وه٢زا ١او الخا٥ مْ أ٘الوىو ِنذما ٜام ". أنا ـذًٞ الخ٢مت..الخُٝٝي هى أنا

بالخمُحز بحو الُٙلعٗى وأدُِاء الخ٢مت، وأسظىى ِنذما ٘ٛش بحو الخىاب 

خها جفىذم . الٙلعٙي وأنىاُ الخىاباث ألاخشي  ذ ٌلذ الٙلعٙت وىا٥ جاٍس ٜو

بالّذًذ من ألادُِاء واإلانا٘عحو، ل٢ن الخىش آلاو أؼذ وأ٠ثر ٜىة، ألو اإلانا٘عت 

ٜذًما ١انذ مدفىسة بحو شخق الُٙلعٗى ومن ًذعي الخٙلعٚ، أما آلاو 

ذ  ُت أخشي جٍش ٘الٙلعٙت راتها هي التي جذخل اإلانا٘عت أمام مُادًن وخٝى٥ مّ٘ش

ُٙتها ولم ٢ًن هزا لُدذر إال ألو الٙلعٙت أهملذ . أو جدل مدلها، أو جٝىم بٌى

لِغ "بالىشاد مُىلها ندى إبذاُ اإلاٙاهُم، ٠ُما جدفش نٙعها داخل ال٣لُاث 

بل ١ل ش يء، الخفىس الٙلعٙي  ذ، وإنما هى أوال ٜو خفاب الٜى اإلاؤلم هى هزا الٔا

خفاب مم٢نا ، ٘الٙلعٙت ِبر نضوِها اإلاشالي واإلااوساةي "الزي ًجّل مشل هزا الٔا

ت ظاندت أمام الّذًذ من اإلاُادًن ألاخشي ٠ُما ًٝىمىا  هي التي ظّلذ الٙـش

لٝذ الخٝذ الٙلعٙت منز ِهذ لِغ ببُّذ بمنا٘عحو ظذد "بالعىى ِلى دوسها 

ذ بلٖ الّاس مذاه أخحرا  اث والخدلُل النٙس ي، ٜو ن ٠ّلم الاظخماُ واللٍٕى ٠شحًر

ن الخفمُم والذِاًت، و١ل  ٞ الخجاسي ٘و خُنما اظخدىرث اإلاّلىماجُت والدعٍى

الذ هزه من مهمخنا، : اإلاّاٗس الخاـت بالخىاـل، ِلى لٍٙت اإلاٙهىم راتها ٜو

ندن الخالٜحو، ندن منخجى اإلاٙاهُم، ندن وخذنا أـذٜاء اإلاٙهىم، نجّله 

لٝذ جدى٥ اإلاٙهىم آلاو إلى ظلّت جباُ وحؽتري وأـبذ أداة في ". داخل خاظىباجنا

الو  الم وؼش١اث الذِاًت وؤلِا أـبدذ الفىسة الىهمُت هي اإلاٙهىم "ًذ ؤلِا

الخُٝٝي، وأـبذ اإلاٝذم، الّاسك للمنخج، ظلّت ١انذ أو لىخت ٘نُت، هى 

ل٢ن هزه اإلانا٘عت وهؤالء ألانذاد الجذد، ". الُٙلعٗى مبخ٢ش اإلاٙاهُم أو الٙناو

ت ألداء مهمتها الخُُٝٝت، وهي "ال ًمحروا الٙلعٙت  بٝذس ما ًجّلها حؽّش بدٍُى

. خلٞ اإلاٙاهُم

في ٠خابه الزي ًدمل الّنىاو " ما الٙلعٙت؟"ِنذما أِاد دولىص وشح ظؤا٥ 

ت –راجه  ٍش ن، لم ٢ًن ًبغي ولْ إظابت جٍٝش والزي ـذس في جهاًاث الٝشو الّؽٍش

، بل ١او ٌععى باألخشي إلى جدذًذ اإلاُذاو الخاؿ (....الٙلعٙت هي ٠زا و٠زا)له 

وهزا ما ًدٝٞ للٙلعٙت جٙشدها . بالٙلعٙت وجمُحزه ِن باقي اإلاُادًن ألاخشي 
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جّل مجها ولها ٠ُانا معخٝال ووٌُٙت مخجذدة دوما م من أو .وجمحزها، ٍو لى الٔش ِو

ًفلح دابما ٠مذخل أو مٝذمت لٙلعٙت أي " ماهُت الٙلعٙت"العؤا٥ ِن 

، ٠ُما ًدذد من خال٥ ؤلاظابت ِلُه سرٍخه للّالم، ومن زم منهجه  ُ٘لعٗى

ج لخُاة . واججاهه؛ إال أو ألامش ًبذو خالٗ رل٤ إر ًبذو العؤا٥ هنا و٠أنه جخٍى

، أنه أؼبه باإلاشاظّت اإلاذسوظت لل٢ٙش، ٘الٙلعٙت التي حعأ٥ ظىاها،  الُٙلعٗى

حُّذ النٍش في مجمل ما جشا٠م لذحها من أظىبت، لخىشح من خاللها ظؤا٥ نٙعها 

، إنه ظؤا٥ "ماهُت الخُاة"إنه أؼبه بعؤا٥ سظل ِلى مؽاٗس اإلاىث ِن . ُِنه

ت ما هي "هناٟ لخٍت البذ أو ًدعاء٥ الُٙلعٗى ٘حها ِن. أصمت ال ظؤا٥ مّ٘ش

بت"أو ٠ما ًٝى٥ دولىص " الٙلعٙت في إنخاط ما - ندن الٙالظٙت- ٠نا ؼذًذي الٔش

مارا ١او ِلُه رل٤ الص يء الزي ٜمذ به : ٌّىد إلى الٙلعٙت، دوو أو ندعاء٥

 ما جأحي هزه اللخٍت في اإلاشخلت اإلاخأخشة من . (61)"وُلت خُاحي؟
ً
البا ٔو

لخٍت أو جخجمْ و جأجلٚ ١األظضاء آلالت ُ٘ما بُجها ٠ُما ًخم إسظا٥ خي "الّمش

إجها اللخٍت الٙاـلت بحو الخُاة واإلاىث، . (62)."…في اإلاعخٝبل ًختٛر ١ل الّفىس 

ت والّملُت، ومن ١ل  لخٍت الخدشس من ١ل الُٝىد، ومن ١ل الانذ٘اِاث النٍٍش

خباساجاالنخمابُت هزا هى بالمبي ما "إجها العاِت التي جٝى٥ ٘حها..الخعاباث و الِا

 بما 
ً
١او ٌؽٕلني، ل٢ني لعذ أدسي إو أخعنذ الخّبحر ِنه، أو إو ٠نذ مٝخنّا

. (63)"٢ًٙي

ٙاث العابذة واإلاعخٝشة  ًبذأ دولىص جدذًذه إلااهُت الٙلعٙت باظدبّاد الخٍّش

ٙاث أو الٙلعٙت مشاد٘ت للخأمل النٍشي أو . التي ٜذمذ لها أؼهش هزه الخٍّش

ن دولىص أو ج٣ىو الٙلعٙت ُ٘خمحزها واخخال٘ها ِن الّلىم الخ٢ٙحر اإلاجشد، ً٘ش

 ألو الخأمل لِغ خاـُت جمحز contemplationواإلاّاٗس ألاخشي مجشد جأمل 

  وختى سظا٥ الذًن،الُٙلعٗى بل ٌؽاس٠ه ٘حها سظل الّلم والعُاس ي والٙناو

ُٝت جبّذنا ِن الىاْٜ وججّلنا  باإللا٘ت إلى أو ججشبت الخأمل هي ججشبت مُخا٘حًز

 وإنما حعٝىنا في وهم ، وال جم٢ننا من إنخاط أؼُاء ظذًذة١لُاث،جهخم با٥

ٝت اختزالُت  الانخفاساث الالصمانُت ِلى الٙالظٙت والخ٢م ِلى ظهىدهم بىٍش

ت وباولت جأزشا ب بت فيمدعِش ن دولىص أو ج٣ىو . الخمحز الهُمنت والٔش ٠ما ً٘ش

ٝت réflexionالٙلعٙت مجشد ج٢ٙحر أو ان٣ّاط ال٢ٙش ِلى راجه   ألو بهزه الىٍش
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ظنشحر الٕباس ونؽ٣ى من ِذم الشرٍت وجمُْ أٜىالنا وال جفل إلى معامْ مخاوبِنا 

  إلىفي خاظت وألو ؤلانعاو لِغ دابما وأبذا .وساء الجلبت التي ندذثها بأنٙعنا

لم الخُاة الزي ا أؼُاء جخق ُبالخ٢ٙحر في الٙلعٙت من أظل الُٝام حّلم

 ٠ما أو الّلىم والٙنىو اإلاخخلٙت لِعذ في خاظت للٙلعٙت من أظل ٌِّؽه،

باإللا٘ت إلى أو الخ٢ٙحر لِغ بدذ ممحز للٙلعٙت، . الخ٢ٙحر في ٜماًاهم اإلاخّذدة

ندن نّخٝذ أننا نمنذ : "بل هى نؽاه ِام ٌؽتٟر ُ٘ه الجمُْ، ًٝى٥ دولىص 

الٙلعٙت ٜذسا ٠بحرا خُنما نجّل مجها ٘نا للخ٢ٙحر، ل٢ننا في الىاْٜ نجشدها من 

الُحو لم ًنخٍشوا أبذا مجيء الٙالظٙت ل٣ي ٢ًٙشوا في  ١ل ش يء، ٘الٍش

الُاث، ٠ما لم ًنخٍش الٙنانىو مجيء الٙالظٙت للنٍش في الشظم  الٍش

، وهى "الخىاـل"أما الشأي الشالض الزي ًٝى٥ بأو الٙعٙت حّني . (64)"واإلاىظُٝى

ُٙت الٙلعٙت هي ـُأت الخُٝٝت التي جدٍى  سأي هابشماط الزي رهب إلى أو ٌو

 بمّناه الّام ظىاء بحو communication ِبر الخىاـل consensusباإلظماُ

خُت  ألا٘شاد والجماِاث أو بحو اإلازاهب والخُاساث، أو ختى بحو اإلاشاخل الخاٍس

ن دولىص سأي هابشماط . اإلاخّاٜبت برس رل٤ بأو الزي ًدٟش اإلاّاـش له، –ً٘ش ٍو

فنْ الشأي الّام لِغ الّٝل واإلاٙهىم بل ألاهىاء  ؤزش في الخؽىد ٍو الجمهىس ٍو

 ولزل٤ ًنٙي أو ج٣ىو الٙلعٙت ولُذة النٝاػ بحو الناط ،والّىاوٚ واإلافلخت

 ألو الٙلعٙت لها مابذتها اإلاعخذًشة ،ِبر اإلاىابذ اإلاعخذًشة في العاخاث الّامت

 أو النٝاػ الّام هى مّش٠ت بحو آلاساء والٍنىو رل٤ باإللا٘ت إلى. التي جخفها

 وهى نٝاػ ُِٝم ال ،ًدش٠ه مبذأ إسادة الٝىة،و٠شحرا ما ًنخهي إلى الخناُص والفشاُ

 أما الخىاس الّٝالني ِلى اإلاابذة الٙلعُٙت ٘هى خىاس .ًبذُ ظىي آساء ولِغ أ٣٘اسا

 . ومٝفذه هى اإلاٙاهُم واإلاّاني،ظاد مُذانه اللٕت الّٝالنُت

ٙاث العابٝت هي أجها ١انذ وما صالذ مع٣ىنت  إو اإلاؽ٣لت ألاظاط في الخٍّش

 داخل مجمل اإلاُادًن، وهزا مشظّه خلم universauxبهىط حؽ٢ُل ال٣لُاث 

ُت ألاخشي  واإلاشا٥ ألابشص هنا . ٜذًم وسٔبت في ظُىشة الٙلعٙت ِلى اإلاجاالث اإلاّ٘ش

التي نادي بها هُجل وظّل مجها مبذأ ١ىنُا مٙعشا ل٣ل " الشوح اإلاىلٞ"٢٘شة 

خ، والندُجت..ش يء شاٛ في الّمىمُاث ونٙي الخّذدًاث؛ .. الٙن والذًن والخاٍس ؤلٔا

اإلابذأ ألاو٥ للٙلعٙت هى ١ىو ال٣لُاث ال جٙعش أي ش يء بل : "لزا ًٝى٥ دولىص 
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لِعذ : "والخالـت ٠ما ًٝى٥ دولىص . (65")ًنبغي أو ج٣ىو هي مىلْ جٙعحر

الٙلعٙت جأمال وال ج٢ٙحرا وال جىاـال ختى وإو ١او لها أو حّخٝذ جاسة أجها هزا وجاسة 

 (.66)"أجها راٟ

ا إلاا جنخجه من مناهج أو - بدعب دولىص - ال جخدذد ُٜمت الٙلعٙت ًٝ ٘و

أداة الختزالها .. مزاهب، ٘لِغ اإلانهج ظىي أداة نعُٝت للخّامل مْ الٍىاهش

ت لم ٌّذ لها وظىد، ألو . وإدساظها في وخذة صابٙت ٠ما أو اإلاذاسط واإلازاهب ال٢ٍٙش

اةْ آلاو لم حّذ جدخمل في جٙعحرها أًت أ٣٘اس ١لُت ؼمىلُت دولىص مهمت . الٜى

لُت للٙلعٙت منز  الٙلعٙت في ١ىجها إبذاُ وابخ٣اس للمٙاهُم، جل٤ هي الشوح ألـا

ٞ وختى آلاو  ٍش ١لما جم إبذاُ اإلاٙاهُم في م٣او وصماو ما، ٘ئو الّملُت "ؤلٔا

ا ختى وإو أولٞ ِلحها  ًُ اإلاؤدًت إلُه ظدعمى دابًما ٘لعٙت، أو لن جخمحز ِجها جهاب

خ . (67)"اظم آخش إو الٙالظٙت الٍّام الزًن ًدخلىو م٣انت سبِعُت في جاٍس

ال ًنبغى أو ٢ًخٙي "الٙلعٙت هم مبخ٢شو اإلاٙاهُم أو مجذدوها و٠ما ًٝى٥ نُدؽه 

ٝها،  ن ِلى ـٝلها وإِادة بٍش الٙالظٙت بٝبى٥ اإلاٙاهُم التي جمنذ لهم مٝخفٍش

، البذ "وإنما ِلحهم الؽشوُ بفنّها وإبذاِها ووشخها وإٜناُ الناط باللجىء إلحها

أو ٣ًىو للُٙلعٗى إرو إظهامه في مجا٥ إبذاُ اإلاٙاهُم، وإال ٘ئنه ًخخلى بزل٤ 

ال ج٣ىو اإلاٙاهُم في انخٍاسنا وهي ظاهضة ٠ما لى "ِن اإلاهمت ألاظمى للٙلعٙت 

ت نّها، . لِعذ هناٟ ظماء للمٙاهُم. ١انذ أظعاًما ظماٍو بل ًنبغى ابخ٣اسها ـو

ْ مبذِحها لى .(68)"أو باألخشي إبذاِها، ولن ج٣ىو أي ش ئ إو ١انذ ال جدمل جٜى ِو

م من أو ل٣ل مٙهىم م٣انه وصمانه الخاـحو، إال أو اإلاٙهىم ١الّمل الٙني  الٔش

ٝتها "ًٍل خاسط ظُاٛ الضمن، ال حعشي ِلُه ٜىانِنه  ش للمٙاهُم وٍش وبزل٤ جخ٘ى

ّت ومعماه م ١ىجها مؤسخت ومٜى ، و١ل مٙهىم له "في ِذم الخّشك للٙناء ٔس

ظُاٜه الضماني والجٕشافي الزي أنخج ُ٘ه، ل٢ن ًٍل هزا العُاٛ بمنأي ِن 

اإلاٙهىم في راجه، ًنٙلذ اإلاٙهىم باظخمشاس خاسط هزا العُاٛ لُذخل في حؽ٢ُالث 

. في صماو وظٕشاُ٘ا ظذًذًن..ظذًذة وجنعُٝاث وظُاٜاث مخخلٙت

 planجخمشل جل٤ الجٕشاُ٘ا ُ٘ما أولٞ ِلُه دولىص معىذ اإلاداًشت 

d'immanence م٢ن جىلُذ ما ًٝفذه دولىص، من هزا اإلاٙهىم، بمشا٥ أؼاس ، ٍو

إو اإلاعىذ ٌؽبه الصخشاء التي جؤمها "إلُه، هى نٙعه، باٜخماب خُنما ٜا٥ 
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ولنخخُل إرو صخشاء ؼاظّت مترامُت ألاوشاٗ . (69)"اإلاٙاهُم دوو أو جخٝاظمها

ت ١ل مجها ٌؽٕل منىٝت مدذدة منٙفلت  ت من الٝبابل اإلاخٜٙش حع٢جها مجمِى

ت أًما، خُض ..ِن ألاخشي  ٝت ِؽىابُت، وسبما ٘ىلٍى وجدنازش هزه الٝبابل بىٍش

شة ِلى العىذ و١ل ٜبُلت . حٕحر مىاّٜها باظخمشاس من خال٥ نٝاه الٙشآ اإلاخ٘ى

من هزه الٝبابل لها امخذادها الضماني الجٕشافي، ل٢ن هزا الامخذاد ال ًجّلها 

جش٠ن وحعخٝش في مىلّها، ٘هي دابمت الخنٝل والترخا٥ والبدض ِن 

البدض ِن اإلاأوي والىّام والؽشاب، وهي مىالب مخجذدة ال ٌع٢تها ..الجذًذ

هزه الٝبابل جخخلٚ من خُض ال٢م واإلاعاخت التي جٝخىّها لنٙعها، . الاؼباُ

حروستها واسجدالها اإلاخىاـل، ٠ما أجها  ل٢جها حؽتٟر ظمُّا في خش٠تها اإلاعخمشة ـو

الصخشاء هنا . مخفلت ببّمها من خال٥ ِالٜاث النعب التي جشبي بحو أِمائها

هي معىذ اإلاداًشت أو الانبشاٛ أو اإلاشى٥ و١لها مّاو واخذة، واإلاٙاهُم هي الٝبابل 

التي حؽٕلها، وظُذ ١ل ٜبُلت هى الُٙلعٗى الشخالت مبخ٢ش اإلاٙاهُم، الزي 

بدض لها ِن أما٠ن ظذًذة حّمشها باظخمشاس الصخشاء سمض اإلاىلٞ أو . ًٝىدها ٍو

٘اإلاعىذ هى اإلاىلٞ الالمدذود الزي ال ؼ٣ل له وال معاخت وال  "Chaosالعذًم 

إو اإلاٙاهُم أؼبه باإلاىظاث اإلاخّذدة "الٝبابل مخٕحرة أما الصخشاء ٘شابخت ". حجم

التي حّلى وتهبي، ول٢ن معىذ اإلاداًشت هى اإلاىظت الىخُذة التي جلٙها 

ّت . (70)"وجنؽشها الٝبابل أخذار أما الصخشاء ٘هي أ٘ٞ ألاخذار، العماء اإلاـش

إو اإلاٙاهُم جتراؿ "الٝبابل مخّذدة أما الصخشاء ٘ىاخذة راث دًمىمت . بالنجىم

وحؽٕل اإلاعىذ وجمؤله ٜىّت ٜىّت، بِنما اإلاعىذ هى الىظي الزي ال ًنٝعم، 

خه وإرا ١انذ الٝبابل هي التي ". إر جخىصُ اإلاٙاهُم دوو أو جلغي وخذجه واظخمشاٍس

إو "جخ٢ٙل بئِماس الصخشاء ٘ئو هزه ألاخحرة هي التي جؤمن الخىاـل بحو الٝبابل 

اإلاعىذ هى الزي ًؤمن اجفا٥ اإلاٙاهُم، بىاظىت جشابىاث جتزاًذ ِلى الذوام، 

ٞ معاخت جخجذد وجخٕحر باظخمشاس . (71)"واإلاٙاهُم هي التي جؤمن إِماس اإلاعىذ ٘و

اإلاٙاهُم ١لها جدنازش ِلى معىذ مداًشت واخذ ٔحر أو هناٟ معىداث مداًشت 

ظضبُت، ٣٘ل مزهب و١ل ٘لعٙت لها معىدها الخاؿ، ٠ما أو ل٣ل ُ٘لعٗى 

والٙلعٙت والّلم والٙن، . معىده، الزي من اإلام٢ن أو ٌّاد إخُاره من ظذًذ

.  ل٣ل مجها معىده الخاؿ الزي ال ًم٢ن أو ًخماهى مْ نٍحره
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إو ١ل مٙهىم ًخممن معىذ مداًشت خاؿ به ًخ٢ؽٚ من خال٥ البدض 

ألا٣٘اس لِعذ نخاط الخبرة، "ِن اإلاّملت التي ج٢من وساءه و٠ما ًٝى٥ دولىص ٘ئو 

اث راث ـىسة مّملت جل٤ هي . (72)"٘هي جٍهش ٠ئؼ٣الُاث، وجخ٢ؽٚ ٠مىلِى

بٙن ابخ٣اس - مخابّا في رل٤ هُذظش–وما ًذِىه دولىص . أهمُت ألاظئلت في الٙلعٙت

خ الٙلعٙت والتي  العؤا٥، هى مداولت ال٢ؽٚ ِن اإلاّمالث التي جدٟش جاٍس

لى ظبُل اإلاشا٥ ِنذما وشح باظ٣ا٥ . ج٢من وساء البناء اإلاٙاهُمي الخاؿ بها ِو

ظؤاله هل هللا مىظىد أم ال؟ لم ٢ًن ًٝفذ ظؤالا مباؼشا ًدخاط إلى إظابت 

ت بنّم أوال، ٠ما لم ٢ًن إٜشاسه في الجهاًت مجشد سهاو ٠ما ًٍن البّن،  ٍش جٍٝش

٘لى ١انذ اإلاعألت بهزه العىدُت، إلاا ١او لعؤا٥ بع٣ا٥ ألاهمُت التي ا٠دعبها في 

خ الٙلعٙت، ١او ظؤا٥ بع٣ا٥ ًنىىي ِلى إؼ٣الُت أهم من ظؤاله الٍاهش  جاٍس

ماهى أ٘مل وىس من أوىاس الىظىد، هل هى لصخق ٌّخٝذ بىظىد هللا أم : وهي

بصخق ال ٌّخٝذ؟ وه٢زا ٘ئو ظؤا٥ بع٣ا٥ الٍاهش ال ًخّلٞ بىظىد هللا أو ِذم 

. وظىده، وإنما ًخّلٞ بدا٥ ١ل من ٌّخٝذ أو ال ٌّخٝذ بىظىد هللا

ٝها مْ مشوس  ولِعذ اإلاٙاهُم ظ٣ىنُت الىابْ، ًبذِها الُٙلعٗى زم جٙٝذ بٍش

ذ، وإنما ًذخل ١ل مٙهىم منز إبذاِه في ِملُاث ِذة ٢ًدعب في ١ٍل مجها  الٜى

ن٢ٙش بأو "مّاو مخجذدة، بدُض ًٍهش في ١ل مشة بفىسة مخخلٙت ِن ظابٝتها 

باِن هزا اإلاٙهىم ل٢ننا نٍن أو من  نجذ خاسط اإلاٙهىم أ مدمىال ب ٣ًىو ٍٔش

٘اإلاٙاهُم 73"٣٘ل مٙهىم هى في ِالٜت مْ ش يء آخش خاسظا ِنه. واظبنا إلخاٜه به

جخىىس مْ الخىىس الضمانى واإلا٣انى، بدُض جذخل في ِالٜاث ظذًذة مْ مٙاهُم 

أخشي، أنخجذ في أصمنت مٕاًشة، ٠ما جنخٝل من م٣او آلخش أو من ظىذ  إلى آخش 

مٕاًش لُخدَمْل بذالالث ظذًذة في ١ل مشة، و٠زا الخا٥ أًًما في انخٝا٥ اإلاٙهىم من 

خىلب هزا. مجا٥ مّشفي إلى آخش ا لذولىص - ٍو ًٝ أو ٣ًىو للمٙهىم شخفُت - ٘و

وهنا ًم٢ن أو نٝى٥ أو الٙلعٙت ١الشواًت، ٘ئرا . مٙهىمُت حعاهم في جدذًذه

١انذ الشواًت جخدٟش من خال٥ شخفُاتها، ٘ئو للٙلعٙت أًًما شخفُاتها التي 

وهناٟ . صسادؼذ نُدؽه، وأبله د٣ًاسث، ظٝشاه أ٘الوىو .. جخدٟش من خاللها

شخفُاث مٙهىمُت ِذًذة ال ج٢دعب اظم ِلم، ل٢جها خالشة ِنذ ١ل 

جها وإِادة بنائها نبغى ِلى الٝاسا ج٣ٍى ، ٍو ت . ُ٘لعٗى مىناد لُبندغ، وحّبحًر
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ولِعذ . إلخ... ظبِنىصا، ٜفذًت هىظش٥، ونٝذ ١اني، والشوح ال٢لي لهُجل

٘الُٙلعٗى . الصخفُت اإلاٙهىمُت ممشلت للُٙلعٗى بل ال٢ّغ هى الصخُذ

الُٙلعٗى هى الزي ًجعذ الصخفُت .. مجشد وظُي لٍهىس اإلاٙهىم وانبشاٜه

ذس الُٙلعٗى هى " إنه الاظم اإلاعخّاس لهزه الصخفُاث اإلاٙهىمُت"اإلاٙهىمُت  ٜو

ا،  ًُ خ أو ًفحر أخذ هزه الصخفُاث، بدُض حٕذو مخخلٙت ِما ١انذ ِلُه جاٍس

ظٝشاه أ٘الوىو، دًىنحًزىط نُدؽه أبله د٣ًاسث )ومُشىلىظُا، أو ٠ما هي ؼاةّت 

٘لِغ دًىنحًزىط نُدؽه هى ُِنه دًىنحًزىط ألاظاوحر، ٠ما أو ظٝشاه . (إلخ

خ ًفحر نُدؽه . الخالش بٝىة في النق ألا٘الوىني لِغ هى ظٝشاه الخاٍس

ذ .. دًىنحًزىط، ٠ما ٌٕذو دًىنحًزىط الُٙلعٗى فحر أ٘الوىو ظٝشاه، في الٜى ٍو

ا
ً
ـحروسة ال . إجها لّبت جباد٥ ألام٢نت وألادواس. الزي ًجّل من ظٝشاه ُ٘لع٘ى

. مخناهُت بحو ظمُْ ألاوشاٗ

إبذاُ اإلاٙاهُم، مشلما ال جىظذ –ال ُٜمت للٙلعٙت إرو لى جخلذ ِن دوسها 

هناٟ ٠خب ِذًذة ال ًم٢ننا أو نٝى٥ "ُٜمت لٙلعٙت لم جبذُ في مجا٥ اإلاٙهىم 

ِجها إجها خاوئت، إر ال ٌّني رل٤ ؼِئا، وألاصح أو نٝى٥ ِجها إجها ِذًمت الُٝمت 

والنْٙ، رل٤ ألجها لم جبذُ مٙهىما، وال جدمل إلُنا ـىسة ِن ال٢ٙش، وال جىلذ 

. (74)"شخفُت حعخدٞ الّناء

خ اإلاٙهىم  ٝا لذولىص، هى جاٍس خ الٙلعٙت إرو، ٘و    ظُفبذ جاٍس

. ججاوباجه وجذاخالجه مْ اإلاٙاهُم ألاخشي ..سخلخه في الضماو واإلا٣او..وجدىالجه

خها مٙاهُم ١الجىهش  ٘الٙلعٙت حّمل من خال٥ اإلاٙاهُم، ولى خز٘نا من جاٍس

ت إلخ، ٘لن ....واإلاشا٥ والّٝل والّلت واإلاّلى٥ والزاث واإلاىلُى وآلاخش والخٍش

٠ما أو الخٕحراث التي وشأث ِلى اإلازاهب وألانعاٛ هي في . ًدبٝى منه ش يء

و١ل ٘لعٙت . ألاظاط حٕحراث لخٝذ باإلاٙاهُم ألاظاظُت في ١ل مزهب ونعٞ

إو ظٝىه اإلازاهب وألاًذًىلىظُاث، ال ٌّني "مشهىو بٝائها ببٝاء مٙاهُمها 

".  ظىي أو مٙاهُم مُّنت ِاؼذ، و١او لها أو جمىث في الجهاًت

ت في الّالٜت بحو الزاث :صيرورة املفاهيم لم ًدفش دولىص مؽ٣لت اإلاّ٘ش

ٚ هزه الّالٜت ٠بذاًت لٙهم وبُّت ِملُت الخ٢ٙحر  ، بل إنه ـو واإلاىلُى
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ا من مجشد . (75)"اإلاٝاسبت العِئت لل٢ٙش"بـ
ً
ّ٘ملُت الخ٢ٙحر أ٠ثر حًُّٝذا وحؽاب٣

؛ ألجها راث أوشاٗ ِذًذة  لِغ الخ٢ٙحر "خفشها في زنابُت الزاث واإلاىلُى

، وال بشىسة أخذهما خى٥ آلاخش ًخم الخ٢ٙحر . بخُي مؽذود بحو راث ومىلُى

لِغ لل٢ٙش ٜىانحو زابخت ٌعحر . (76)"باألخشي داخل ِالٜت ؤلاٜلُم باألسك

بمٝخماها من أظل بلٓى الخُٝٝت، إو ِملُت الخ٢ٙحر راث وبُّت ِؽىابُت، 

 ٚ ولِعذ هزه الفٙت انخٝاـا إلال٢ت ال٢ٙش لذي ؤلانعاو، إجها باألخشي ـو

٘الّٝل ال ًبذأ من مٝىالث وأ٣٘اس . دُٜٞ لىبُّت الّملُاث التي ًٝىم بها الّٝل

ا وال ٢٘شة خى٥ هزه النٝىت أو جل٤"مدذدة  ًً ، ختى (77)إنه ألمش ممخْ أال جمل٤ سأ

ٞ ٜىاِذ ـاسمت  لى ١انذ هناٟ بذاًاث مدذدة، ٘ئو ِملُت الخ٢ٙحر ال حعحر ٘و

الت والشمىص، منه إلى الٙلعٙت والٙن،  ا، ٘هزا أٜشب إلى ِالم الٍش ًٙ مدذدة ظل

ِنذما ٢ًٙش أخذنا في اإلاجخمْ "الزي واإلاا اظدؽهذ به دولىص –ًٝى٥ ظىو ٠ُذط 

ؤلانعاني ٣٠ل في أًت لخٍت مُّنت من الضمن، ًمُل بؽ٣ل ؼبه ٘ىشي ألو 

اإلاخىهم، ما " الشباث"هزا . ظامذة ال جخدٟش أو جخٕحر" زابخت"بأو ألاؼُاء " ٌّخٝذ"

هى إال ّ٘ل إظشاةي اخخلٝه ال٢ٙش ٠ُما ًبعي به ِملُت الخ٢ٙحر، وإرا ٜلنا إننا 

إو ِٝىلنا : نذٟس آلاو ٠م الخّٝذ الذاخل في ِملُت الخ٢ٙحر؛ ٘ئننا نٝى٥ أًًما

ٚ ِن الخش٠ت والخٕحر، ختى جفل بنا إلى ٘هم شجاُ ٜادس ِلى سرٍت  راتها ال جخٜى

ألاؼُاء في دًمىمت خش٠تها وحٕحرها، ٘الخُاة نٙعها ما هي إال زىسة من الخٕحر 

الشباث إرو هى وهم ًخخلٝه الّٝل من أظل إخماُ ألاؼُاء له، . (78")والخش٠ت

ادعى الّٝل ٜذسجه ِلى - ألاؼُاء زابخت- وه٢زا اظدناًدا إلى هزه الٙشلُت الخاوئت

اظخنباه ٜىانحو ٌعحر بمٝخماها الّالم الخاسجي وجخمْ لها ألاؼُاء، الخحهُٙي 

ألاظاط مخٕحرة وفي ـحروسة معخمشة، وألامش أؼبه بالخ٢ٙحر الٕاةي الزي ١او 

ظابًذا في الّفىس الىظىى، إلٙاء الٕابُت ؤلالهُت ِلى ِالم الىبُّت اظدناًدا 

إننا ال نجذ "إلى ٜىانحو الىبُّت راتها أو ٠ما ًٝى٥ دولىص في ٘لعٙت ١اني النٝذًت 

 
ً
في الىبُّت ٔاًاث إلهُت ٜفذًت؛ ِلى ال٢ّغ، ننىلٞ من الٕاًاث التي ج٣ىو أوال

.  (79)"ٔاًاث الىبُّت، ونمُٚ إلحها ٢٘شة ظبب إلهي ٜفذي ٠ؽشه لٙهمها

ًخٝاوْ مٙهىم الفحروسة بمٙاهُم أخشي ِذًذة في ٘لعٙت دولىص ١االلخداٛ 

 وخي déterritorialisation واإلإادسة اإلاىونُت reterritorialisationاإلاىوني 
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 L'événement والخذر geo ، والجُى lignes de fuiteالهشوب

العحروسة .. وهي ١لها مٙاهُم حؽحر إلى الخش٠ت والالظخٝشاس. nomadeوالاسجدا٥

. والفحروسة

ت ِنذ دولىص هي ِملُت اٜخناؿ ولٝاء بالخاسط  لِعذ "إو ِملُت اإلاّ٘ش

الفحروساث ٌىاهش من اإلادا١اة وال من الدؽابه، وإنما هي ٌىاهش من الاظدُالء 

وإرا ١انذ الفحروساث في . (80)"اإلاخباد٥ والخىىس الالمخىاصي والٝشاناث بحو مجالحو

لب، من ألامىس التي ًخّزس إدسا٠ها، إر ال ًم٢ن أو جدخىحها ظىي خُاة مُّنت،  ألٔا

ولن ٌّبر ِجها ظىي أظلىب مّحو؛ ٘ئو ِالم الىبُّت بأظشه ًمذنا بداالث ال 

ت في ؼ٣لها الذُٜٞ أو اإلاجهشي : جدص ى من هزه الفحروساث ٘الخُاة الّمٍى

ت  ّت، اٜخناؿ وظٜش ت وظَش ججشي لمن لٝاءاث، جخمحز ب٣ىجها لٝاءاث مختٜر

خلٞ ٘ماءاث للمبأذ  ت ًنخج الجذًذ دوًما ٍو حعاوي ؤلابذاِال الانخدا٥، وحؽٍى

واإلانبشٞ ُ٘خلٞ حٕحراث جفِب ظمُْ ألاوشاٗ، دوو أو ًخدى٥ أخذهما لآلخش، 

٘ال٣ل ًمش ِبر ـحروسة حٕحر، ـحروسة ال جدذر إال ِبر ـحروسة أخشي، أو ِبىس 

ت، الٙحروط . خي بُجهما أو ِبىسهم ِبر خي من هزه الفحروساث الّمٍى

والخلُت، خُض ًدعشب الٙحروط إلى داخل خلُت، ًخدٟش من ظىذ إلى آخش، من 

ذخل مْ الخلُت في  ظىذ ظامذ إلى آخش حي، لُخدى٥ من اإلاىث إلى الخُاة، ٍو

ادة ما  ه، جذاخل بحو جش٠ُبه وجش٠بحها، ِو خه واٜخناؿ، ٜىْ وحؽٍى ِالٜت ظٜش

مندها بالّٙل "الجُناث"ًنٙفل ِجها بّذ أو ًأخز ؼًِئا من جش٠ُبها الىساسي  ، ٍو

إجهاالفحروسة اإلاضدوظت ل٣ابنحو لِعذ بُجهما ـلت ظابٝت، جنخج ١ابنحو "ؼًِئا آخش 

ا ًٝ الالخٝاء ِنذ دولىص هى الّشىس . (81)"ظذًذًن لِغ لهما ـلت بما ١انا ظاب

ت الخُهي ٢ِغ الانخدا٥ والنسخ واإلادا١اة والخٝلُذ ال٢ٙش . والاٜخناؿ، هى العٜش

ألامش ًخم بفىسة . ال ًخم ِبر ٜىاِذ وؼشوه معبٝت، ال جىظذ منهجُت للخ٢ٙحر

ٙاث ظاهضة . ٘جابُت واسججالُت دوو نمىرط أو ٜذوة، دوو منهج أو ٜىاِذ أو ـو

ٝخحو لل٢خابت ٝت : في نٙغ العُاٛ ًٙٛش دولىص بحو وٍش أو الخٝىُْ " الٝىْ"وٍش

Cut-Up ٣ى وهي نُى من ال٣ىالط ألادبي الزي ؼاُ اظخّماله ِنذ ال٣اجب ألامٍش

ّخمذ ُ٘ه ِلى إِادة حؽ٢ُل وجألُٚ أو جش٠ُب W.Burroughsولُام بىسوظغ   َو

مىاد ٔحر منخٍمت ال ِالٜت بُجها، لخخشط في الجهاًت راث مّنى، وفي ١ل مشة ٌّاد 



 

111 
 

ٝت حّخمذ ِلى ما هى . حؽ٢ُلها ج٢دعب مّنى ظذًًذا ل٢ن اإلاؽ٣لت أو هزه الىٍش

ا وال جخجاوصه، وجبٝى أظحرة ٢٘شحي الخألُٚ والتر٠ُب ًٝ ًٝى٥ دولىص . مىظىد معب

ت ِلى ألاٜل" ، وال ٌؽ٣ل *()ال ًضا٥ ٜىْ بىسوظغ ٌؽ٣ل منهج اخخماالث، لٍٕى

ذة في ١ل مشة، جٝىم بتر٠ُب ألاؼُاء الالمخجانعت ت ٍ٘ش ٝت أو ٘ـش . (82)"بّذ، وٍش

ٝت الشانُت هي الاٜخناؿ  ت، Pick-Upالىٍش  والتي ًُٙذ مّناها اللٕىي انتهاص الٙـش

ٝت جنٙخذ ِلى الخاسط وال ج٢خٙي بما هى ... الخٝاه اإلاىظاث، والاظخئناٗ هزه الىٍش

ا  ًٙ ت ظًذا، وال "مّذ ومؽ٣ل ظل إو ألاؼُاء والناط مش٠بىو من خىىه مخنِى

ش  ىو بالمبي ٘ٛى أي خي من خىىوهم ًىظذوو، وال أًن ًنبغى جمٍش ٌّ٘ش

هناٟ باخخفاس ظٕشاُ٘ت بأظشها داخل الناط : الخي الزي هم بفذد سظمه

وال جخم ِملُت . (83)"إلخ...مشظىمت بخىىه ـلبت وأخشي لُنت وأخشي هشوبُت،

الاٜخناؿ هزه بحو ألاشخاؿ وإنما بحو ألا٣٘اس، ورل٤ بئنجاص ١ل واخذة مجها 

ٞ خي أو خىىه ال وظىد لها في هزه أو جل٤ . لخُٕحر مىوني داخل ٢٘شة أخشي ٘و

 ًشي جىد Difference and Unity" الاخخالٗ والىخذة"في مٝالخه ِن 

 أو دولىص ًنٍش للخىاب الٙلعٙي، وفي الىاْٜ ل٣ل خىاب، Todd Mayماي

ٙه ِملُت مضدوظت من الخىوحو وإِادة الخىوحو .  (84)"بـى

دمل بمّاو  ا ًأخز أبّاًدا ٍو ًُ ا وم٣ان ًُ إو اإلاٙهىم ِنذ دولىص في جشخاله صمان

ّاد إنخاظه سبما بفىسة مخخلٙت جماًما ِن نؽأجه ألاولى ِنذ مؤلٙه، وهزا ما  َو

إرا ١او لُبندغ وظبِنىصا ٜذ اظخّادا، في "ًٝفذه بالخىوحو وإِادة الخىوحو 

ا من جٝلُذ معُخي لذي ألاو٥، وجٝلُذ حهىدي لذي 
ً
الٝشو العابْ ِؽش، انىالٜ

الشاني، مٙهىم الخّبحر ومنداه لىًءا ظذًذا، ٘زل٤، بذاهت، لمن ظُاٛ هى 

إو أي مٙهىم و١ل خىاب . (85)"ظُاٛ صمجهما، بمىظب مؽ٢الث منٍىمت ١ل مجهما

ا بعُاٛ صماني وم٣اني أو ظٕشافي مّحو، ل٢ن ًدذر 
ً
ًنخج ٣ًىو في البذاًت مشجبى

ذخل في جنعُٝاث ظذًذة، لُدمل  باظخمشاس أو ًشجدل هزا اإلاٙهىم أو الخىاب ٍو

خش٠ت اإلاٙاهُم إرو ال جهابُت ختى لى انذزش اإلاٙهىم لٙترة من . بمّاو ظذًذة

. الضمن، ما ًلبض أو ٌّىد ١الّنٝاء التي جبّض من سمادها
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ت ١انذ أو خُىانُت، حعخلضم  إو ١ل مجخمْ، و١ل خُاة اظخماُِت بؽٍش

ا، . أسًلا أو إٜلًُما، جخخزه مٝاًما ومعخًٝشا..ووًنا ًً ول٢ن هزا الاظخٝشاس لِغ أبذ

.. اجخار أسك أخشي ووًنا ظذًًذا. هناٟ خش٠خاو دابمخاو جخخلالو هزا الىلْ

لُحو، أو اخخالله واظخّماسه : مٝاًما ومعخًٝشا هجشة إلُه وأتراًبا ُ٘ه بحو أهله ألـا

هزه الّملُت من الخىوحو وإِادة الخىوحو ال جخم ِلى معخىي . وحٍٕشب أهالُه

ت  ٢ٍش الجعذ ٘ٝي، بـل ِلى معخىي النٙغ وال٢ٙش، إجها ظعذًت ونٙعُت ٘و

ٞ ٘خىلذث الٙلعٙت لذحهم وجىىسث. *واظخماُِت ٍش إجهم نٝلىا . رل٤ ما ّ٘له ؤلٔا

تراب إلى معخىي ال٢ٙش اظدبذلىا اإلاداًشت . الىون، والخل والترخا٥، ؤلاٜامت والٔا

ُحو، ونٝلىها إلى اإلاعخىي ال٢ٙشي الخالق،  ت والدعامي الؽٜش ألاسلُت باإلاٙاٜس

اإلاّخمذ ِلى الفىس والاظخّاساث  (الذًني)٘هجشوا بزل٤ الخ٢ٙحر الؽشقي 

خ، اإلاداًشت ألاُ٘ٝت   (أي اإلاشجبىت باألسك)وألاظاوحر، وأخلىا، ألو٥ مشة في الخاٍس

ُت . مدل الخّالي الّمىدي لذي ؤلامبراوىسٍاث الؽٜش

ٞ ووًنا للٙلِعٗى وأسًلا للٙلعٙت؟ إو للُىناو  ٍش ل٢ن ٠ُٚ ؼ٣لذ بالد ؤلٔا

شظْ العبب في رل٤ إلى أجها ١انذ  بت وبُّذة بما ُ٘ه ال٢ٙاًت "بنُت مؽٍاة، ٍو ٍٜش

. (86)"ِن ؤلامبراوىسٍاث الٝذًمت، بدُض ًم٢ن الاظخٙادة مجها دوو اجباُ نمىرظها

ا أو ملخٝى 
ً
ا ِاإلاُت"وبزل٤ ٘هي جمشل وظُى ، جنخٍم بحو " ظٜى في لىاحي الؽٛش

الّذًذ من اإلاذو اإلاعخٝلت أو اإلاجخمّاث اإلاخماًضة، ل٢جها مشجبىت بّمها ببّن 

ا ١انذ ؤلامبراوىسٍاث جدشمهم 
ً
ت وجدش١ ُىو والخجاس خٍش خُض ًجذ ٘حها الخ٘ش

م أو . مجهما ا وبِئت ـالخت لٍهىس الٙلعٙت ٔس ًُ ا ظٕشا٘
ً
ؼ٣لذ الُىناو إرو وظُى

لُحو  ٞ أظانب ل٢ن "٘الظٙتها لم ٣ًىنىا من الع٣او ألـا ٍش ٘ٙالظٙت ألٔا

ُٝت ش ِلى زالر خفابق ". الٙلعٙت إٍٔش ١انذ الُىناو باإللا٘ت إلى ما ظبٞ جخ٘ى

، أجها ١انذ راث وابْ اظخماعي خالق، : ظّلذ الٙلعٙت جنمى وجضدهش ٘حها
ً
أوال

ت العُادة ؤلامبراوىسٍت  بمّنى وظىد وبُّت داخلُت لالظخماُ جخّاسك مْ نِض

ت الاظخماُِت، إلاٙهىم الفذاٜت . اإلاىلٝت ا، أجها أظعذ، بناء ِلى هزه الجِز ًُ زان

الزي ولذمٙهىم آخش هى اإلانا٘عت، ختى جدى٥ الُٙلعٗى ُ٘ما بّذ من الخ٢ُم 

إلى مدب الخ٢مت أو ـذًٞ الخ٢مت، والفذاٜت هنا مٙهىم أسض ي ًنخمي إلى 

ا، أجها ٠شظذ إلابذأ الخىاس والخباد٥ الخش للشأي. اإلاداًشت ال الخّالي
ً
١انذ البِئت . زالش
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الُىنانُت مؤاجُت لٍهىس الٙلعٙت، و١او معىذ اإلاداًشت الُىناني في انخٍاس 

ا إال جدذ جأزحر "اإلاٙاهُم لخّمشه  ًُ لِغ معىذ اإلاداًشت هزا، مْ رل٤، ٘لعٙ

والخالـت أنه ل٣ي جىلذ الٙلعٙت ١او البذ من خذور الخٝاء بحو . (87)"اإلاٙهىم

ٝي ومعىدمداًشت ال٢ٙش، وهزا ما جم بالّٙل ٍش ل٢ن هل ٌهىس . الىظي ؤلٔا

ت الصمت لهزا الالخٝاء؟ ال جىظذ لشوسة هنا،  الٙلعٙت في الُىناو ١او ندُجت لشوٍس

ٙه  وهى " جش٠ُب اخخمالي لٍهىس الٙلعٙت"بل ًنبغي النٍش إلى هزا الالخٝاء بـى

ٚ ِلى اٜتراو اإلاش٠باث الزي ١او من اإلام٢ن أو ٌٕذو اٜتراًنا مخخلٙا، إرا " ًخٜى

. (88)"دخل في ِالٜاث أخشي 

ًٙٛش دولىص بحو مشخلخحو من مشاخل الخ٢ٙحر، ألاولى هي الخ٢ٙحر من خال٥ 

الفىس، والشانُت الخ٢ٙحر باإلاٙاهُم، ألاولى ١انذ ظابذة في الؽٛش ٜبل ٌهىس 

ٞ، الخ٢ٙحر بالفىس مشجبي بالخ٢ٙحر اإلاخّالي والذًني  ٍش الشانُت ِنذ ؤلٔا

وال ٌّني . أما الخ٢ٙحر باإلاٙاهُم ٘مشجبي باإلاداًض والٙلعٙي وألاسض ي. وألاظىىسي

٘الفىس جندى ندى اإلاٙاهُم، إلى دسظت أجها جخٝاسب "هزا مٝابلت الذًني بالٙلعٙي 

زمت نٝاه "، ٠ما ال ٌّني ألاظبُٝت الضمنُت للذًني ِلى الٙلعٙي (89)"مجها جماًما

ا
ً
، هزه النٝاه هُالتي (90)"الخٝاء مٝلٝت جبرص في معىذ مداًشت ًبذو مؽتر١

هل في "ًدعاء٥ دولىص . ججّلنا نخدذر ِن ٘لعٙت معُدُت أو إظالمُت أو حهىدًت

اظخىاِت اإلاعُدُت إبذاُ مٙاهُم خاـت بها؟ ؤلاًماو، الٝلٞ، الخىُئت، 

ت ل٢ن ؤلاًماو ال ًفحر مٙهىًما . ؟ لٝذ سأًنا رل٤ ِنذ بع٣ا٥ و٠حر ٠جاسد...الخٍش

نذما ًٝىم ِلى الاٜتراو به  ا إال ِنذما ٣ًىو إًماًنا بهزا الّالم بالزاث، ِو ًُ خُٝٝ

 من ان٣ّاظه ِلُه
ً
. (91)"بذال

ًشبي دولىص إرو نؽأة الٙلعٙت ِنذ الُىناو باإلادُي الجٕشافي أو ؤلاٜلُمي، 

ذٜاء والخباد٥ الخش للشأي  إو الٙلعٙت "وبدش٠ت الترخا٥ التي خلٝذ مجخمْ ألـا

خ هى ظُى- هي ظُى خ- ٘لعٙت مشلما أو الخاٍس و٠ما ال ًم٢ن الخذًض ِن " جاٍس

خ دوو الجٕشاُ٘ا، ال ًم٢ن الخذًض ِن الٙلعٙت دوو الخذًض ِن ِالٜتها  الخاٍس

لِعذ نؽأة الٙلعٙت ِنذ الُىناو أمًشا معجًضا ٠ما ًذعي البّن إنما هي . باألسك

خ . ندُجت ٌشوٗ إٜلُمُت ١انذ مخاخت آنزاٟ إو الٙلعٙت ال جخىابٞ مْ جاٍس

خ الٙلعٙت،  الٙلعٙت، أي أجها نؽأث بىٛش مخخلٙت ِما نجذه في ٠خب جاٍس
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ٙه خش٠ت معخُٝمت مخفلت، ل٢ن الٙلعٙت ِلى  خ ًٝذم نٙعه بـى ٘الخاٍس

ٞ إبذاُ  خها، ِن وٍش خ، ومن جاٍس ال٢ّغ، حععى دوًما إلى ؤلا٘الث من الخاٍس

اإلاٙاهُم التي ال ًم٢ن الخنبؤ بها، وفي أما٠ن وظهاث وؼّىب ال ًم٢ن حُُّجها 

ا ًٝ إو الٙلعٙت ظٕشاُ٘ا، والجٕشاُ٘ا ـحروسة، والفحروسة لِعذ مـن وبُّت "معب

خُت . (92)"جاٍس

خذزذ النٝلت الشانُت في الٕشب ِنذما اجخزث الٙلعٙت الخذًشت، الشأظمالُت 

لم . الذولت الىونُت والذًمٝشاوُت وخٝٛى ؤلانعاو.. الٕشبُت مىوًنا وأسًلا لها

ا - بّذ ٘ترة انٝىاُ الّفىس الىظىى- جٍهش الٙلعٙت من ظذًذ في الٕشب ًٝ ٘و

ا لنٙغ مخىي  ًٝ لنٙغ الٍشوٗ التي نؽأث ٘حها ٜذًًما في الُىناو، وال ٘و

ل٢ن ٌهىسها اسجبي بدش٠ت الخجاسة الذاخلُت . اإلاداًشتالتي انبشٝذ من خالله

ٌهىس الشأظمالُت الٕشبُت، ٠ما اسجبي - أو أدث إلى- والخاسظُت التي ـاخبذ

ت "بدش٠ت الاظخّماس والاظدُىاو التي ظادث آنزاٟ  ال ًخّلٞ ألامش بمخابّت للجِز

ُٝت وإنما بانبشاٛ ظذًذ، ُ٘فىسةلم ج٢ن مّشو٘ت من ٜبل، وجدذ ؼ٣ل  ٍش ؤلٔا

مٕاًش وبىظابل مٕاًشة، حُّذ إوالٛ الخألُٚ، الزي ولْ الُىناو بذاًخه، بحو 

ت الُت الذًمٝشاوُت، والذًمٝشاوُت الاظخّماٍس ؽحر دولىص إلى ماس٠غ . (93)"ؤلامبًر َو

الزي بنى مٙهىمه الذُٜٞ للشأظمالُت بخدذًذه للّمل اإلاجشد والثروة الخالفت، 

 مجهما آلاخش، خُض ًؤدي الّمل إلى الثروة 
ً
وهما مش٠باو مخالصماو ٌعخذعي ٠ال

٣ىو ناجج ظمّهما البماةْ أو اإلانخج الزي ٌّبر ألاٜالُم  وحؽتري الثروة الّمل، ٍو

نؽش أٜالُم اإلاداًشت، . والبداس ّٝىم م٣ىناجه ببيء، ًىظْ ٍو ١او الٕشب ًشا٠م ٍو

 من ٌهىسها ُ٘أي م٣او آخش من الّالم في رل٤ 
ً
لزل٤ ٌهشث الشأظمالُت ُ٘ه بذال

ذ  ، إلا٘ت إلى أو ألاوسوبى ًخمحز بٝىة (لم جٍهش في الفحو ِلى ظبُل اإلاشا٥)الٜى

بت في ٘شك النمي ألاوسوبي ِلى الؽّىب  ت،وبٔش ت ٍٜى جىظُّت، وبشوح اظخّماٍس

ا أو Européanisation(ألاوسبت)ألاخشي  ًٝ ، أو الععي إلى مسخ آلاخش لُجّله مىاب

ا له، وهزا ما خذابهىظش٥ للخذًض ِما أولٞ ِلُه  ًّ الزاث ألاوسبُت "جاب

وظذث أوسوبا في خش٠ت سأط اإلاا٥ وظُلت لٙشك ظلىتها ِلى ١ل ". اإلاخّالُت

لى إِادة مىابٝتها للنمىرط ألاوسوبي ل٢ن اإلاؽ٣لت أو أوسوبا . الؽّىب ألاخشي، ِو

٣ا) ٙذ خش٠ت الفحروسة، ـحروسة الؽّىب وألامم  (وآلاو أمٍش في ظّحها هزا ٜذ أٜو
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جزهب الٙلعٙت باالندؽا٥ "ألاخشي، ولم جدٝٞ لزاتها معىذ مداًشت خاؿ بها 

ل بهزا الندى إلى ؼ٣ل .. ؤلاٜلُمي النعبي للشأظما٥ إلى خذود اإلاىلٞ وهي جخـى

لٝذ . (94)"ٔحر م٣اني للمٙهىم، خُض ًنخُٙالخىاـل والخباد٥ وؤلاظماُ والشأي

أـبذ العٛى هى الص يء الىخُذ الزي ًمخل٤ ـٙت الؽمىلُت في ٌل الشأظمالُت، 

 ٛ : وأـبدذ هناٟ الّذًذ من ألانٍمت التي ال ًشبي بُجها ش ئ ظىي لٕت العى

حّذدًت صابٙت ججمّهما ؼمىلُت سأط . إلخ.. الذًمٝشاوُت والذ٢ًخاجىسٍت وال٣لُانُت

لٝذ امخل٤ الٕشب اإلاٙاهُم، ل٢نه ا٘خٝذ معىذ اإلاداًشت، ٘شاح ًخمع٤ . اإلاا٥

ٝا اإلاىلٞ  ٞ، ِبر مُخا٘حًز ٍش وال٢ُنىنت  (هىظش٥ )واإلاخّالي  (هُجل)بخالبِب ؤلٔا

ىالخُت الضابٙت لخٝٛى (هابشماط)والخىاـل  (هُذظش) ، وآلاو ِبر اإلاّاًحر الـا

وما ؤلادِاء بئٜامت "ؤلانعانالتي جخماش ي مْ بّن مّاًحر العٛى الشأظمالُت 

، (هابشماط)مجخمْ اإلاداوسٍن الخ٢ماء الزي جنادي به ٘لعٙت الّٙل الخىاـلي 

ا ٜادًسا ِلى أوسبت  ًِ ظىي جملُل ًشاد به حؽ٢ُل سأي ِام وؼمى٥ ًدٝٞ إظما

ألامم والذو٥ والعٛى ِبر ِىإلات جٝٚ خاظًضا في وظه  (مىابٝت النمىرط ألاوسبي)

هزه ألاوسبت التي ًخدذر ِجها دولىص ١انذ لها . (95)"ـحروسة الؽّىب الخالّت

ت : ندُجخحو ظاءث ٘لعٙاث ما بّذ الخذازت لنٝذها ب٣ل بّنٚ ت اإلاش٠ٍض نِض

. ، والٙلعٙاث ال٣لُت الؽمىلُتcentral europeألاوسوبُت

لٝذ خاو٥ نُدؽه أو ًدذد الخفابق الٝىمُت للٙلعٙت الٙشنعُت 

ت وألاإلاانُت، أو ًشبي الٙلعٙت بئٜلُمها، ل٢ن الٕشب أنخج اإلاٙاهُم،  والانجلحًز

ت بحو ٌشوٗ نؽأة الٙلعٙت ٜذًًما ِنذ  ولم ٌّٗش أًن ًمّها، وهزه هي اإلاٙاٜس

شوٗ إنباِثها في الٕشب ألاوسبي، ٌّبر ِن هزا دولىص بٝىله  ٞ ٌو ٍش لذًنا "ؤلٔا

ٞ ٜذًما، و١او هؤالء ًمخل٣ىو اإلاعىذ  ٍش اإلاٙاهُم، التي لم ج٢ن في خىصة ؤلٔا

إو "وهزا ما ِبر ِنه هىلذسلحو بّمٞ ؼذًذ بٝىله " الزي لم ٌّذ لذًنا ندن

لي ٞ ألـا ٍش رل٤ الزي ًجب أو ندفل ِلُه؛ " مىوننا ألاظنبي"هى " مىون ؤلٔا

لي ٠ما لى ١او  ٞ، ٢ِعنا ندن، الخفى٥ ِلى مىوننا ألـا ٍش بِنما ١او ِلى ؤلٔا

. (96)"ووجهم ألاظنبي

ل٢ن إلاارا جم٢نذ زالر دو٥ ٘ٝي من إنخاط الٙلعٙت داخل الّالم الشأظمالي؟ 

إلاارا لم ج٢ن أظبانُا وإًىالُا داخل خاسوت ؤلانخاط الٙلعٙي؟ ًشي دولىص أو 
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ا ًؤهلها الظخّادة معىذ اإلاداًشت الُىناني،  ًُ ا ظٕشا٘ ًّ إًىالُا ١انذ جمخل٤ مٜى

او ما أظهمذ وانخٝل  وسجلذ لٙترة مُّنت بذاًت ٘لعٙت ال مشُل لها، ل٢جها ظِش

والعبب في رل٤ ٜشبها من اإلاٝش . (مْ لُبندغ وؼُلش)إسثها باألخشي ندى أإلاانُا 

البابىي، ٠زل٤ أظبانُا التي ١انذ خالّت لل٢نِعت، ولّل ما أنٝز إنجلترا وأإلاانُا 

ت . هى الٝىُّت مْ ال٣ازىل٢ُُت ١انذ "وما أنٝز ٘شنعا هى اظخٝاللها ِن البابٍى

أظبانُا وإًىالُا جٙخٝذاو الىظي اإلاالبم لخىىس الٙلعٙت، بدُض أو ٘الظٙتها 

.  (97)"ٌلىا مجشد جىابْ، و١انخا معخّذجحو إلخشاٛ هؤالء الخىابْ

ما هى معخٝبل الٙلعٙت إرو؟ ما هى مىوجها وؼّبها آلاجُاو؟ إنه لِغ ِلى 

١ل خا٥ الذولت الذًمٝشاوُت الشأظمالُت الخالُت، ٘لٝذ أ٘شصث هزه الذولت 

الي والخشوب لذ الؽّىب ٔحر الٕشبُت  ت، والخىظْ ؤلامبًر ٍ٘اِاث الناٍص

ال ٌؽ٣ل اندؽاس النمي ألاوسوبي ـحروسة وإنما ٌؽ٣ل "واظخّماسها واظخٕاللها 

خ الشأظمالُت الزي ًٝٚ ٠داظض في وظه ـحروسة الؽّىب  ٘ٝي جاٍس

" ألاوسبُت"لزا ٘ئو معخٝبل الٙلعٙت لن ًخدٝٞ ِلى هزه ألاسك . (98)"الخالّت

ًً "وال في ٌل الذولت الذًمٝشاوُت  ٌعخذعي إبذاُ اإلاٙاهُم في خذ راجه ؼ٢الَ

ا وأسًلا ظذًذة وؼًّبا لم ًىظذ بّذ ًُ ومهمت الُٙلعٗى آلاو لِغ . (99)"معخٝبل

لعنا "إبذاُ اإلاٙاهُم ومٝاومت الخالش ٘ٝي، إنما اظخدماس هزا الؽّب 

وهنا ًلخٝي ١ل من . (100)"معئىلحو ِن الضخاًا ول٢ننا معئىلىو أمام الضخاًا

الٙن والٙلعٙت ٘حهزا الهذٗ، أًٙي جأظِغ أسك وؼّب معخٝبلُحو، ٠أمش مالصم 

ىو هم الزًن ًنادوو ٘ٝي بهزا اإلاعخٝبل، . لّملُت ؤلابذاُ ولِغ ال٢خاب الؽّبٍى

بل ًشظْ ٘مل رل٤ أًما إلى ال٢خاب الاسظخٝشاوُحو في إزاسة ظمُْ أنىاُ 

ّهم . الٝماًا اإلاخّلٝت باألٜلُاث الخدذر بلعاجهم، لِغ نُابت ِجهم، ل٢ن من مٜى

ا ختى جفحر الال٘لعٙت أسك الٙلعٙت "
ً
ِلى الُٙلعٗى أو ًفحر ال ُ٘لع٘ى

م م٣انخه في اإلاجخمْ ؤلانجلحزي ٠شظل - Berkeleyلٝذ ١او باس٠لي. (101)"وؼّبها ٔس

ٚ ِن جشداد - دًن ن"ال ًخٜى ، أي ١او ٌّخبر نٙعه "الّامت..ندن الاًشلنذًحو آلاخٍش

٢ًمن الؽّب داخل اإلا٢ٙش ألنه ـحروسة ؼّب، بٝذس ما ٣ًىو اإلا٢ٙش "من الّامت

إجها الّالٜت اإلا٣ىنت للٙلعٙت ... داخل الؽّب، الزي ٌٕذو هى آلاخش ـحروسة م٢ٙش
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٘الفحروسة دابًما مضدوظت، و هُالتي حؽ٣ل اإلاعخٝبل وألاسك . مْ الال٘لعٙت

. (102)"الجذًذة التي لم جىلذ بّذ
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